_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กราบเรียน อัยการสูงสุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

_

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๓๘

สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้งานส่วนการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR
ตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศใช้
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อวั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจกระทบสาระส าคั ญ ของโครงการ
/การดาเนิน งานที่ห น่ว ยงานได้นาเข้า ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ไว้แล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับปรุงสาระสาคัญของโครงการ/การดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สานักงานฯ จึงได้เปิดการใช้งานในส่วน
ของการปรับปรุงและแก้ไขสาระสาคัญโครงการ/การดาเนินงานในระบบ eMENSCR และขอให้ หน่ว ยงาน
ที่มีความประสงค์จ ะปรับ ปรุ งข้อมูล ที่ได้นาเข้า ในระบบฯ ไว้ก่อนหน้า ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนิน การตามยุท ธศาสตร์ช าติ
และการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบของท่านดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ – ๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔
E-mail: nscr@nesdc.go.th, emenscr@nesdc.go.th

(สิ่งที่สง่ มาด้วย : คู่มือการใช้งานฯ)

