ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้การรายงานดังกล่าวจัดทาผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก สานักงานฯ จึงได้
จัดทาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนระดับต่างๆ ของประเทศ ซึ่ ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงานฯ ดังนั้นการใช้งานระบบ eMENSCR ในการ
รายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
1. ประเภทของผู้ใช้งานระบบฯ (User)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ จาแนกประเภทของผู้ใช้งานระบบฯ ตามบทบาทหน้า ดังต่อไปนี้
1) ผู้นาเข้าข้อมูลโครงการ คือ ส่วนราชการระดับกองโดยความรับผิดชอบของผู้อานวยการกองหรือ
เทียบเท่า ทาหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูลโครงการหรือการดาเนินงาน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าเป็นราย
ไตรมาส และส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติจาก “ผู้อนุมัต”ิ
2)
ผู้ น าเข้ า ข้ อ มู ล แผน คื อ ส่ ว นราชการระดั บ กองที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการน าเข้ า แผนระดั บ 3
ของหน่วยงานเข้าสู่ระบบฯ เช่น กองยุทธศาสตร์, กองนโยบายและแผน โดยหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าและ
ระดับกระทรวงจะได้รับเพียง Username เดียวต่อหนึ่งหน่วยงาน
3) ผู้อนุมัติ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการระดับกอง
นาเข้ามาในระบบฯ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องก่อนจะนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดทารายงานเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป (รายละเอียดในส่วนนี้จะถูกอธิบายในหัวข้อ “ลาดับการอนุมัติ (M7)”)
4) ผู้ประสานงานระดับกระทรวง (ป.ย.ป.) คือ กลุ่มงาน ป.ย.ป. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
ป.ย.ป. ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบฯ ที่สามารถดูภาพรวมของทุกโครงการในทุกสถานะภายในกระทรวงได้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ
5)
ผู้ติดตามและตรวจสอบ คือ ผู้ใช้งานระบบฯ ที่ มีอานาจหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ, คณะรัฐมนตรี , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น
2. ข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องนาเข้าระบบ eMENSCR
หน่วยงานของรัฐจะต้องนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ใน 2 ส่วน
ได้ แ ก่ การน าเข้ า ข้อ มู ล โครงการหรื อ การดาเนิน งาน และ การน าเข้ าแผนระดั บ 3 (แผนปฏิ บัติ ก ารด้ า น...,
แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 การนาเข้าข้อมูลโครงการหรือการดาเนินงาน
1) การเพิ่มโครงการใหม่ (M1-M5)
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีโครงการที่จะเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ หน่วยงานระดับกอง โดยความ
รับผิดชอบของผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า จะต้องส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงาน เข้า
ในระบบฯ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณนั้น1 ทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่มีการริเริ่มระหว่างปีงบประมาณ ให้
หน่วยงานนาเข้าข้อมูลดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสที่มีการริเริ่มโครงการ โดยข้อมูลที่จะต้องนาเข้าใน
ระบบฯ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก (5 Module) ได้แก่
 M1 : ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
 M2 : ข้อมูลทั่วไป
 M3 : รายละเอียดโครงการ
 M4 : กิจกรรม
 M5 : แผนการใช้งบประมาณ
โดยข้อมูลโครงการในส่วน M1-M5 จะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบฯ ในสถานะ “ร่างโครงการ” กล่าวคือ ข้อมูล
โครงการจะยังไม่ถูกเผยแพร่และผู้กรอกข้อมูลยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้อยู่เสมอ จนกว่าร่างโครงการดังกล่าวจะถูก
ส่งไปยัง “ผู้อนุมัติ” และเปลี่ยนสถานะจากร่างโครงการเป็น “โครงการรออนุมัติ ” (รายละเอียดในส่วนนี้จะถูก
อธิบายในหัวข้อ “ลาดับการอนุมัติ (M7)”)
2) การรายงานความก้าวหน้า (M6)
เมื่อโครงการที่ได้นาข้อมูลรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงาน (M1-M5) เข้าในระบบแล้ว ถูกดาเนินการ
หรือมีความคืบหน้า หน่วยงานผู้กรอกข้อมูลข้างต้นจะต้อง รายงานผลการดาเนินการ (M6) ที่เกิดขึ้นเป็นราย
ไตรมาส โดยมีระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นไตรมาสในการรายงานผล โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติ
ตามลาดับ (M7) ด้วยเช่นกัน

1

สำหรับปี งบประมำณ 2563 อำจมีกำรพิจำรณำขยำยกรอบเวลำเพื่อให้ สอดคล้ องกับกระบวนกำรงบประมำณและควำมเหมำะสมต่อไป

ส่วนที่ 2 การนาเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน.../แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน
นอกจากการนาเข้าข้อมูลโครงการดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นนั้น ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องนาเข้าสู่ระบบ ฯ ได้แก่ การนาเข้าแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติการด้าน.../แผนปฏิบัติราชการ) ของหน่วยงาน
โดยข้อมูลที่จะต้องนาเข้าระบบฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
 การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลแผนระดับ 3 ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์ม เพื่อแสดงถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับ 2 และ 3 อื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสาหรับเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกเข้าในระบบ eMENSCR
http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/

 การอัปโหลดไฟล์ (.pdf) แผนระดับ 3 ฉบับเต็ม ที่หน่วยงานได้จัดทาเข้าสู่ระบบฯ ใน
รูปแบบ pdf file โดยหน่วยงานสามารถกาหนดโครงสร้างของแผนระดับ 3 ได้ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ครบถ้วน
ทั้ ง นี้ การน าเข้ า แผนระดั บ 3 ให้ ห น่ ว ยงานมอบหมายกองนโยบายและแผนหรื อ กองที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพียง Username เดียว ในการนาเข้าข้อมูล โดยต้องผ่านการอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (M7)
3. ลาดับการอนุมัติ (M7)
การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ทั้งในส่วนของข้อมูลโครงการและในส่วนของการ
นาเข้าแผนระดับ 3 ล้วนต้องผ่านการอนุมัติข้อมูลตามลาดับขั้น (M7) เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล ซึ่งรูปแบบลาดับการอนุมัติจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน โดยสามารถจาแนกได้ดังนี้
1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง

2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

3) รัฐวิสาหกิจ

4) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานในกากับ

5) มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สาหรับหน่วยงานที่ได้แจ้งข้อมูลลาดับการอนุมัติมายังสานักงานฯ แล้ว แต่ภายหลังมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ า งการบริ ห าร ซึ่ง ทาให้ ล าดั บ การอนุมั ติ (M7) ของหน่ ว ยงานเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ในเบื้อ งต้ น ขอให้
หน่วยงานแจ้งรายละเอียดดังกล่าวมาทาง email : emenscr@nesdc.go.th เพื่อหารือแนวทางการดาเนินการต่อไป
4. สถานะของโครงการ
1) ร่างโครงการ หมายถึง โครงการที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ ครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อ
ขอรับการอนุมัติ ซึง่ ในส่วนนี้ผู้กรอกข้อมูล ยังสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดภายในโครงการได้อยู่เสมอ
2) ร่างโครงการ (ไม่สมบูรณ์ ) หมายถึง โครงการที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ ยังไม่ครบถ้วน จึงไม่
สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติได้
3) รออนุมัติ หมายถึง โครงการที่ผู้นาเข้าข้อมูลโครงการได้ส่งข้อมูลไปยังผู้อนุมัติแล้ว และผู้อนุมัติอยู่ระหว่าง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) รอแก้ไข หมายถึง โครงการที่ผู้อนุมัติพิจารณาแล้วว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งกลับไปให้ ผู้
นาเข้าข้อมูลโครงการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
5) อนุมัติแล้ว หมายถึง โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วตลอดสายการบังคับบัญชา และข้อมูลโครงการถูก
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
5. การขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
ในกรณีที่หน่วยงานใดยังไม่มี ชื่อผู้ใช้ (Username) สาหรับ Login เข้าใช้งานระบบฯ หรือ ลืมรหัสผ่าน/
ต้องการเปลี่ ย นรหั สผ่ าน สามารถดาเนิน การได้ โ ดยการกรอกข้อมูล ตาม แบบฟอร์ม การขอ Username และ
Password และ แบบฟอร์มการ Reset Password ซึ่งดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/ระบบemenscr ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email : emenscr@nesdc.go.th

คู่มือกำรใช้งำน

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(สำหรับผู้อนุมัติ)

กรอบเวลำในกำรนำเข้ำข้อมูลโครงกำร กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร และกำรอนุมัติข้อมูล

กำรเข้ำใช้งำนระบบ eMENSCR
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1

เข้าใช้งานระบบ eMENSCR ที่เว็บไซต์
https://emenscr.nesdc.go.th
- กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ
- กดปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ”

ในกรณีที่เข้าใช้งานระบบ ฯ เป็นครั้งแรก
ท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่ และใช้รหัสผ่าน
ดังกล่าวเพื่อผ่านเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

หมายเหตุ : หากเข้าระบบฯ ไม่ได้ โปรดแจ้ง ชื่อผู้ใช้ (Username) มาทาง email : emenscr@nesdc.go.th

ส่วนประกอบของหน้ำหลัก
เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้จะพบกับหน้าหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้

2

1

ชื่อผู้ใช้

3

แถบเมนู

4
รำยชื่อโครงกำร

แถบค้นหำ

สถำนะของโครงกำร
ข้อมูลโครงการทีน่ าเข้าสู่ระบบ ฯ จะต้องได้รับการอนุมัตติ ามสายการการบังคับบัญชาก่อนจะถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
โดยโครงการในระบบฯ มีการแบ่งสถานะ ดังนี้

รออนุมัติ

หมายถึง โครงการที่หน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของท่าน ส่งมาเพื่อขอรับการอนุมัติ และท่านยังไม่ได้ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้

รอแก้ไข

หมายถึง โครงการที่ท่านยังไม่เห็นชอบและได้ส่งกลับไปให้ผู้กรอกโครงการเพื่อแก้ไขข้อมูล

รอผู้บังคับบัญชำอนุมัติ
อนุมัติแล้ว

หมายถึง โครงการที่ท่านเห็นชอบแล้ว และโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้อนุมัตลิ าดับถัดไป

หมายถึง โครงการที่ได้รับการอนุมัตแิ ล้วตลอดสายการบังคับบัญชา และข้อมูลโครงการถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

กำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติข้อมูลโครงกำร
สาหรับโครงการที่อยู่ในสถานะ

ท่านสามารถดาเนินการเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อมูลโครงการ ดังนี้

1

1) คลิกที่เครื่องหมาย
หลังโครงการที่ต้องการดาเนินการ

2
2) คลิกเพื่อ “ดูเอกสำร”“อนุมตั ิ”
หรือ “ไม่อนุมัติ”

กำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติข้อมูลโครงกำร (ต่อ)
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดาเนินการเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อมูลโครงการหลายๆโครงการได้ในคราวเดียวกัน ดังนี้

2
1) คลิกเพื่อเลือกโครงการที่จะ
ดาเนินการ

1

2) คลิกเพื่อ อนุมัติ” หรือ
“ไม่อนุมัติ”

กำรให้ควำมเห็นประกอบกำรอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อมูล
สาหรับการดาเนินการเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อมูลโครงการ ท่านสามารถที่จะให้ความเห็นประกอบ
เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

อย่างเช่นในกรณีที่ข้อมูลโครงการไม่ได้รับการอนุมัติ
ท่านสามารถให้ความเห็นประกอบ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ กั บ ผู้ ก รอกข้ อ มู ล ในการแก้ ไ ขให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์ต่อไป
หรือในกรณีที่ข้อมูลโครงการได้รับการอนุมัติ ท่านก็
สามารถให้ ค วามเห็ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจสาหรับผู้อนุมัติลาดับถัดไปได้เช่นกัน

