
ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่ วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้ า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แลว้ แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้บัญชาการทหารบก 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แลว้ แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้บัญชาการทหารเรือ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการกงสุล 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพิธีการทูต 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมยุโรป 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกีย่วข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสารนิเทศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอาเซียน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบทา้ยหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรู ปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกีย่วข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แลว้ แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาข้ันตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการข้าว 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมประมง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกดัของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการค้าภายใน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้ า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของทา่นด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม 

อ้างถึง หนงัสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส. 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของทา่นด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่า ยังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรงุเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่ วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมลูโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แลว้ แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หนว่ยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่ วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มกีารรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตอ่ไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านดว้ย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด า เนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการและผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบทา้ยหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้จัดการบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การสุรา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประ เทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานธนานุเคราะห์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของทา่นด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้ า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แลว้ แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านดว้ย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่ วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การตลาด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 



- ๒ - 
 

 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

/ทั้งนี้... 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตอ่ไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มกีารรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท า งาน 
(องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 



- ๒ - 
 

 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

/ทั้งนี้... 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านดว้ย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า(องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคุรุสภา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันไทย-เยอรมัน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันพลาสติก 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้ งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมลูโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันอาหาร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่ วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 



- ๒ - 
 

 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

/ทั้งนี้... 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หนว่ยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้ รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กราบเรียน   อัยการสูงสุด 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง และพิจารณา 
แจ้งหน่วยงานภายในสังกัดของท่านด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน 
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th

ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
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ด่วนที่สุด 
  

  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

อ้างถึง หนังสือ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว๗๔๗๔ 

 ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส
ที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดไว้ในตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลโครงการตามรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในเบื้องต้น พบว่าการน าเข้า
โครงการ/การด าเนินงานในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้น 
เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จึงขอให้
หน่วยงานของท่านด าเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ได้น าเข้าในระบบ eMENSCR แล้ว กับรายชื่อโครงการ/การด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายหนังสือ และพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังไม่ได้น าเข้าโครงการ/ 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยด่วน  
โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/
ระบบ-emenscr/ 

๒. กรณีที่หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ขอหน่วยงานให้ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณภ์ายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นไตรมาส 

 

 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๓๘๐๙             ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

/ทั้งนี้... 



- ๒ - 
 

ทั้งนี้  ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะถูกน าไปประมวลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและ
ประกอบการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงาน
ภายในสังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

              ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๔๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘, ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ 
E-mail: emenscr@nesdc.go.th
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