“Q&A เรื่อง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)”
Q: ระบบ eMENSCR คืออะไร
A: ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการดาเนินงานของส่วนราชการ
ที่ไม่เป็นภาระกับส่วนราชการมากเกินไป สนับสนุนระบบ paperless และมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประมวลผล ของทั้ง สศช. และ ทุกส่วนราชการในการเป็นระบบ platform เดียวกัน
Q: ต้องสมัครเข้าระบบ eMENSCR อย่างไร หากยังไม่เคยเข้า M1 - M6 เลย และไม่มี Username เพื่อเข้าสู่ระบบ
A: ให้ทางหน่วยงานติดต่อมาที่ สศช. 02-2804085 ต่อ 6232 - 6235 หรือ emenscr@nesdb.go.th
Q: การนาเข้าข้อมูลเข้าใน M7 ทุกหน่วยงานจะมีรหัสเข้าระบบหรือไม่ มีบางหน่วยงานยังไม่มีในระบบแสดงว่ายังไม่ได้ส่งข้อมูลใช่
หรือไม่
A: ทีผ่ ่านมา สศช. ได้จัดทา Username/Passwd ให้ส่วนราชการระดับกองของส่วนราชการกลาง และอยู่ระหว่างการจัดทา
ให้กับระดับกรม กระทรวง ท้องถิ่น องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา
Q: กรณีบันทึกชื่อผู้อนุมัติตามลาดับการอนุมัติข้อมูลแล้ว สศช. จะจัดส่งรหัสเพื่อทาการอนุมัติอย่างไร
A: สศช. จะทาหนังสือแจ้งไปยังแต่ละหน่วยงาน
Q: กรณีหน่วยงานมีการปรับโครงสร้างองค์กร จะต้องดาเนินการอย่างไร
A: ให้ทางหน่วยงานติดต่อมาที่ สศช. เพื่อแจ้งปรับปรุงข้อมูลภายใน
Q: ขอให้ สศช. แจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทาง ระยะเวลา ในการรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ eMENSCR
A: สศช. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งรายการ และระยะเวลาการดาเนินการ โดยส่งไปเมื่อลงวันที่ 16 พ.ค. 2562 ถึงทุกส่วนราชการ
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดผ่าน http://nscr.nesdb.go.th/
Q: ปัจจุบันได้กรอกข้อมูลเข้ามาในระบบแล้วจะต้องมาทบทวน/ปรับปรุงความเชื่อมโยงใหม่ตามที่แจ้งหรือไม่
A: ต้องปรับข้อมูลของแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Q: เริ่มใช้ eMENSCR ติดตามโครงการปีงบ 2562 หรือเริ่มปี 2563 ได้ไหม และกรณียังไม่เคยนาเข้าข้อมูลเลยจะต้องเริ่มนาเข้าเมื่อไหร่
A: เริ่มใช้ติดตามโครงการตั้งแต่ปี 2562 และโครงการที่กาลังดาเนินการอยู่สามารถนาเข้าระบบได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

Q: ในระบบ eMENSCR จาเป็นต้องกรอกทุกโครงการในแผนปฏิบัติราชการหรือเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกับแผน
แม่บทฯ เท่านั้น
A: ทุกโครงการที่หน่วยงานดาเนินงานทั้งใช้และไม่ใช่งบประมาณ ทั้งนี้ การดาเนินงานของส่วนราชการแม้ไม่ได้ใช้งบประมาณ
แต่มีการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ (บุคลากร หรือ ครุภัณฑ์ต่างๆ) ก็ต้องรายงานเข้าระบบเช่นกัน
Q: ส่วนราชการสามารถนาโครงการใหม่เข้าระบบได้ตอนไหนบ้าง
A: สามารถนาเข้าตลอดในช่วงไตรมาสแรก แต่หากระหว่างปีจะนาเข้าในรอบไตรมาสต่อไป (ช่วงระยะเวลา 1 เดือนหลังสิ้นสุดไตรมาส)

Q: ทาไมส่วนราชการมีระยะเวลาเพียง 1 เดือน หลังแต่ละไตรมาสในการรายงาน update สถานะการดาเนินโครงการ
A: ตามระเบียบติดตามฯ พ.ศ. 2562 ให้ สศช. กาหนดระยะเวลาการรายงาน และจัดทารายงานรายไตรมาสต่อ ครม.
พิจารณา และรัฐสภาทราบ สศช. จึงกาหนดระยะเวลาภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาสในการรายงาน เพื่อให้จัดทารายงาน
เสนอ ครม. ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และทันถ่วงที
Q: ความคืบหน้าระบบ eMENSCR ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหน ผู้บริหารระดับอธิบดี/ปลัด ยังไม่สามารถอนุมัติในระบบได้ และยังสามารถ
เปลี่ยนข้อมูล/แก้ไขได้ตลอดใช่หรือไม่
A: 1. ในส่วนของผู้บริหารระดับอธิบดี/ปลัด ยังไม่สามารถเข้าไปอนุมัติในระบบได้ หากสานักงานปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว
จะมีหนังสือและส่ง Username/Passwd ให้ทางหน่วยงาน
2. ในส่วนของระบบสามารถมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา
Q: กรม ได้มอบหมายให้กองแต่ละกองดาเนินการลงระบบ eMENSCR จะมีวิธีอย่างไรที่จะให้หน่วยงานกลาง (กองยุทธศาสตร์) สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลที่แต่ละกองใส่รายละเอียดได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งให้ สศช.
A: สศช. อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาระบบในส่วนผู้อนุมัติ(M7)ให้สมบูรณ์ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
Q: ขอให้ ปยป. เป็นหน่วยที่อยู่ใน eMENSCR เพื่อให้ท่านปลัดทราบแผนงาน/โครงการก่อน เพื่อให้ ปยป. เร่งรัดช่วยเหลือ กลั่นกรอง
เนื้อหา และตัดความซ้าซ้อนเบื้องต้นก่อนถึงขัน้ ตอนอนุมัติ
A: ดาเนินการได้ แต่ต้องมีการมอบหมายอานาจจากภายในหน่วยงานให้ชัดเจน และ ปยป. ต้องทาเรื่องขอ
Username/Passwd มายัง สศช.
Q: ผู้บริหาร (อธิบดี ปลัด) ที่เป็นผู้อนุมัติ ท่านทราบหรือยังว่าต้องเป็นผู้อนุมัติในระบบ
A: บางหน่วยงานได้ทราบอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ทั้งนี้ หาก M7 (การอนุมัติส่งรายงาน) มีความพร้อมในการดาเนินการแล้ว
ทาง สศช. จะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป
Q: ระบบ eMENSCR กับระบบของ ก.พ.ร. คือคนละระบบกันใช่หรือไม่ หรือจะมีการยุบรวมในอนาคต หากไม่ยุบรวมจะมี
การเชื่อมระบบกันหรือไม่ เพื่อลดภาระการนาเข้าข้อมูลทั้ง 2 ระบบ หรือไม่
A: สศช. เคยหารือกับ ก.พ.ร. เรื่องความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบอื่นๆ บนหลักการ
ลดภาระของหน่วยงานของรัฐ

Q: ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องกรอกทันทีเลยหรือไม่ และ สศช. ได้ส่งรหัสในการกรอกข้อมูลให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหรือยัง
A: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกรอกข้อมูลในระยะต่อไป เมื่อถึงกาหนดให้กรอกข้อมูลแล้วจะมีหนังสือแจ้งไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรหัสสาหรับการเข้าสู่ระบบ eMENSCR
Q: แผนปฏิรูปประเทศยังต้องรายงานเข้าระบบ eMENSCR อยู่หรือไม่ หรือต้องรอปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเสร็จก่อน
A: สามารถรายงานเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ และเมื่อมีการปรับแผนก็ยังสามารถเข้าไปปรับแก้ไขได้

Q: ผลการเบิกจ่ายที่ให้กรอกในระบบ eMENSCR ให้กรอกผลการเบิกจ่ายสะสม หรือผลการดาเนินงานรายไตรมาส
A: ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสนั้น ๆ ตามการเบิกจ่ายจริง
Q: ปัจจุบันส่วนราชการมีการติดตามงานที่มากกว่าการติดตามโครงการเพียงอย่างเดียว เช่น การติดตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีจานวนมาก ในอนาคตระบบ eMENSCR จะเป็นระบบที่รายงานผลในทุกมิติหรือไม่
A: ระบบได้เตรียมวางแผนรองรับการติดตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และมิติอื่นๆ ด้วยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างพัฒนาระบบ

Q: การส่งแผนระดับ 3 ของหน่วยงานในระบบ eMENSCR ส่งในส่วนของ Username ของหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ได้หรือไม่
และ สศช. จะส่ง Username/Passwd ดังกล่าวให้หน่วยงานเมื่อไหร่
A: สศช. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์สาหรับการ Upload แผนระดับ 3 เข้าสู่ระบบ eMENSCR และอยู่ระหว่าง
การจัดทา Username/Password ของหัวหน้าส่วนราชการที่ใช้ในการ อนุมัติการ Upload แผนฯ มายัง สศช. ทั้งนี้หาก
ดาเนินการแล้วเสร็จ สศช. จะดาเนินการส่งให้อีกครั้ง
Q: โครงการที่กรอกเข้าระบบ eMENSCR แล้วต้อง set zero หรือไม่
A: ไม่จาเป็น แต่หน่วยงานจะต้องเข้ามาปรับแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับแผนระดับ 3 และแผนแม่บทฯ ด้วย โดยไม่ต้องลบ
และกรอกโครงการเข้ามาใหม่
Q: ทุกแผนระดับที่ 3 ต้องนาเข้าระบบ eMENSCR ทุกแผนหรือไม่
A: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการและประกาศใช้แล้วต้องนาเข้าในระบบ eMENSCR ทุกแผน

Q: โครงการที่กรอกเข้าระบบ eMENSCR แล้วต้อง set zero หรือไม่
A: ไม่จาเป็น แต่หน่วยงานจะต้องเข้ามาปรับแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับแผนระดับ 3 และแผนแม่บทฯ ด้วย โดยไม่ต้องลบ
และกรอกโครงการเข้ามาใหม่

Q: ทุกแผนระดับที่ 3 ต้องนาเข้าระบบ eMENSCR ทุกแผนหรือไม่
A: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการและประกาศใช้แล้วต้องนาเข้าในระบบ eMENSCR ทุกแผน

