
ด่วนที่สุด   

 ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การน าเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ 

 ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องรายงานผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและระยะเวลาที่ส านักงานฯ 
ก าหนด ส านักงานฯ จึงได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือหลัก 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐตามระเบียบฯ นั้น 

ในการนี้ ส ำนักงำนฯ ขอแจ้งว่ำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ส ำนักงำนฯ  
จะปฏิบัติตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดในทุกขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูล   
ที่สมบูรณแ์ละเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ท่ำนและหน่วยงำน 
ในสังกัดด ำเนินกำรตำมกรอบระยะเวลำที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินกำรโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ขอให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบโครงการ น าเข้าข้อมูลของทุกโครงกำร/กำรด ำเนินงำน  
(M๑-M๕) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ าแนกตามกรณีได้ 
ดังนี้ 

 ๑.๑.๑ กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/ 
การด าเนินงานให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

 ๑.๑.๒ กรณีเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน  ขอให้หน่วยงาน
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๑.๑.๓ กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอ่ืน 
หรือโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นใหม่หลังไตรมำสที่ ๑ ขอให้หน่วยงานด าเนินการน าเข้าข้อมูล
โครงการ/การด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ หรือ (๒) วันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

๑.๒ กำรรำยงำนผลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ 
eMENSCR ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ าแนกตามกรณีได ้ดังนี้ 

 
ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕              ส านักงานสภาพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
         ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

๑.๒.๑ กรณีเป็น... 



๒ 
 

 ๑.๒.๑ กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่น าเข้าข้อมูล
โครงการ/การด าเนินงาน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแต่ละไตรมำส (M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗)  
ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วันหลังส้ินสุดแต่ละไตรมำสของปีงบประมำณ ดังนี้ 

๑)   ไตรมำสที่ ๑ ระบบเปิดระหว่ำงวันที่ ๑  – ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
๒)   ไตรมำสที่ ๒ ระบบเปิดระหว่ำงวันที่ ๑  – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ระบบเปิดระหว่ำงวันที ่๑ – ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ระบบเปิดระหว่ำงวันที่ ๑  – ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๕ 

 ๑.๒.๒ กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอ่ืน 
หรือโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นใหม่หลังไตรมำสที่ ๑ ขอให้หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่น าเข้า
ข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแต่ละไตรมำส (M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล 
(M๗) ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ ดังนี้ 

๑)   รอบท่ี ๑ ระบบเปิดระหว่ำงวันที่ ๑  – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ 
๒)   รอบที่ ๒ ระบบเปิดระหว่ำงวันที่ ๑  – ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
๓) รอบที่ ๓ ระบบเปิดระหว่ำงวันที่ ๑  – ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๕ 
๔) รอบที่ ๔ ระบบเปิดระหว่ำงวันที่ ๑  – ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๖ 

 ๑.๒.๓ กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้หน่วยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่าที่น าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงาน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแต่ละไตรมำส (M๖) พร้อมทั้ง
ส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำตำมข้อ ๑.๒.๒  

๒. กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับที่  ๓ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง คู่มือแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ ๓ และการเสนอแผนระดับที่  ๓ ในส่วน 
ของแผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่   
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
(ดังรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายหนังสือ) ส ำนักงำนฯ จะให้ควำมส ำคัญกับแผนระดับที่ ๓ 
เฉพำะที่ปรำกฏในระบบ eMENSCR เท่ำนั้น โดยขอให้หน่วยงานของท่านด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ แผนปฏ ิบ ัต ิร ำชกำร  ประกอบด ้วยแผนปฏ ิบ ัต ิร ำชกำร รำยป ี และ
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี ขอให้หน่วยงำนระดับกระทรวงและระดับกรมหรือเทียบเท่ำจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเตรียมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖  - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยต้องมีรำยละเอียดตำมรำยกำรและรูปแบบที่ส ำนักงำนฯ 
ก ำหนดเป็นอย่ำงน้อย (ดังรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายหนังสือ) และน าเข้าแผนในระบบ 
eMENSCR ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จ าแนกตามกรณีได ้ดังนี้ 

๒.๑.๑ แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 

๑) กรณีเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนตำมปีงบประมำณ  ขอให้จัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ด้วยชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล 
(M๗) ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

/๒) กรณีเป็น... 



๓ 
 

๒) กรณีเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้จัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จ 
ภำยในวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่
ขอให้หน่วยงานของท่านด าเนินการจ าแนกตามกรณ ีดังนี้ 

  ๓.๑) จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัด/จังหวัดประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด และน าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR ด้วยชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๔  

  ๓.๒) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขอให้กลุ่มจังหวัด/จังหวัดด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ 
วิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามท่ี ก.บ.ภ. ก าหนด ทั้งนี้ เมื่อจัดท าแล้ว
เสร็จให้น าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR ซึ่งจะสามารถน าเข้าได้ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามมตคิณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ 

๒.๑.๒ แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖  - ๒๕๗๐) ขอให้
หน่วยงำนระดับกระทรวงและระดับกรมหรือเทียบเท่ำเตรียมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖  - ๒๕๗๐) โดยต้องมีรำยละเอียดตำมรำยกำรที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดเป็นอย่ำงน้อย  
(ดังรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายหนังสือ)  ทั้งนี้ เมื่อจัดท าแล้วเสร็จให้น าเข้าแผนฯ        
ในระบบ eMENSCR ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒.๒ รำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ เม่ือสิ้นปีงบประมำณ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ   
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานด าเนินการ  
จ าแนกตามกรณี ดังนี้ 

๒.๒.๑ กรณีเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนตำมปีงบประมำณ ขอให้จัดท ำ 
และน ำเข้ำรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR 
ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองแผนหรือกอง
ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด ทั้งนี้ ขอให้
จัดท ำและน ำเข้ำรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ 
eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ กรณีเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้จัดท ำและน ำเข้ำ
รำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๐ เมษำยน 
๒๕๖๕ ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
ส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด ทั้งนี้ ขอให้จัดท ำและน ำเข้ำรำยงำน
ผลสัมฤทธิ์ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๖ 

/๒.๒.๓ กรณีเป็น… 



๔ 
 

๒.๒.๓ กรณีเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  
ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ขอให้จัดท ำและน ำเข้ำรำยงำนผลสัมฤทธิ์
แผนปฏิบัติรำชกำรของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ภำยใน
วันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
พร้อมทั้งส่งอนุมัติข้อมูล (M๗) ให้แล้วเสร็จตามรายการที่ส านักงานฯ ก าหนด ทั้งนี้ ขอให้จัดท ำและน ำเข้ำ
รำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติรำชกำรของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ 
eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๕  

๒.๓ แผนปฏิบัติกำรด้ำน… 

๒.๓.๑ กำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ในระบบ eMENSCR ขอให้หน่วยงาน
เจ้าภาพหลักของแผนปฏิบัติการด้าน...น ำเข้ำแผนฯ ที่ประกำศใช้แล้วในระบบ eMENSCR ด้วยชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามคู่มือแนวทาง   
การจัดท าแผนระดับที่ ๓ และการเสนอแผนระดับที่ ๓ ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี   
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หน่วยงำนไม่ต้องน ำแผนปฏิบัติกำรที่จัดท ำขึ้น
เพื่อใช้เฉพำะภำยในหน่วยงำนเข้ำในระบบ eMENSCR  

๒.๓.๒ กำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติกำรด้ำน... ตำมแนวทำงกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 
มีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดท าและน าเข้ารำยงำนผลสัมฤทธิ์
ประจ ำปี ๒๕๖๔ ในระบบ eMENSCR ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของกองแผน 
หรือกองที่ได้รับมอบหมาย ตำมรำยกำรที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ และส ำหรับ
รำยงำนผลสัมฤทธิ์ประจ ำปี ๒๕๖๕ ให้ด ำเนินกำรจ ำแนกตำมกรณี ดังนี้  

๑) กรณีเป็นแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ที่ มีระยะเวลำของแผนสิ้นสุด 
ในปี ๒๕๖๕ ขอให้จัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตลอดห้วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้าน...  
และน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ในระบบ eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๒) กรณีเป็นแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ที่มีปีสิ้นสุดของแผนหลังจำก
ปี ๒๕๖๕ ขอให้จัดท ำรำยงำนผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนในห้วงปี ๒๕๖๕ และน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์    
ในระบบ eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

๓. กำรน ำเข้ำข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  
โดยขอให้หน่วยงานของรัฐน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัยในระบบฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ  
เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  (Open Data Portal for 
Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy : Open-D) ที่ส านักงานฯ 
จัดท าขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ https://opendata.nesdc.go.th โดยท่านสามารถศึกษาคู ่มือการใช้งาน
ฐานข้อมูล Open-D (ดังรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายหนังสือ) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
การด าเนินการ โดยขอให้น าเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ที่สามารถน าไปแปลงข้อมูลได้ อาทิ .docx .xlsx .json 
หรือลิงค์ของแหล่งข้อมูลดังกล่าว โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

 

/๓.๑ ข้อมูลสถิติ... 

https://opendata.nesdc.go.th/


๕ 
 

๓.๑ ข้อม ูลสถิต ิ สถำนกำรณ์ ขอให้ท่ำนมอบหมำยหน่วยงำนระดับกอง 
หรือเทียบเท่ำ น ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์ หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ท่ำนเป็นเจ้ำของ/จัดท ำในช่วงระยะเวลำ
ที่ผ่ำนมำในฐำนข้อมูล Open-D ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) เดียวกันกับระบบ eMENSCR และน ำเข้ำข้อมูลสถิติ สถำนกำรณ์อื่น ๆ ท่ีมีกำรจัดเก็บแล้วเสร็จ
เพิ่มเติมในช่วงระหว่ำงปี ๒๕๖๕ ในฐำนข้อมูล Open-D ระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวำคม 
๒๕๖๕ ตำมควำมเหมำะสมของรอบกำรจัดเก็บข้อมูล 

๓.๒ งำนวิจัย การน าเข้างานวิจัยในฐานข้อมูล Open-D จ าเป็นต้องมีชื่อผู้ ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าให้กับหน่วยงานของรัฐในระดับกองหรือ
เทียบเท่าเท่านั้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการ จ าแนกตามกรณี ดังนี้ 

๓.๒.๑ งำนวิจัยที่หน่วยงำนของรัฐได้รับงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรเอง 
หรือจ้ำงที่ปรึกษำ ขอให้ท่านมอบหมายหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงน าเข้า
ข้อมูลงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาในฐานข้อมูล Open-D โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
เดียวกันกับระบบ eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔  

๓.๒.๒ งำนวิจัยที่สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ได้รับงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรเอง
หรือจ้ำงท่ีปรึกษำ ขอให้ท่านมอบหมายส านัก/กอง/คณะ ที่รับผิดชอบน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล Open-D โดย
ใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับระบบ eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

๓.๒.๓ งำนวิจัยท่ีจัดท ำโดยนักวิจัยหรือบุคลำกรของรัฐ ที่รับการสนับสนุนทุน
การวิจัยจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา 
เป็นผู้น าเข้าข้อมูล โดยมอบหมายหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวโดยตรง
น าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล Open-D โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับระบบ 
eMENSCR ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔  

 โดยในส่วนของข้อมูลงำนวิจัยที่อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรให้น ำเข้ำในฐำนข้อมูล
Open-D เม่ือด ำเนินกำรแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรำยงำนสรุปผลสัมฤทธิ์ของงำนวิจัยต่อควำมสำมำรถในกำร
สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (Y๑) ในระบบ Open-D ด้วย 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านและหน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามรายการและระยะเวลาที่ส านักงานฯ 
ก าหนด โดยส านักงานฯ จะได้ด าเนินการสรุปผลการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ถึงระดับกอง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งใช้ประกอบการจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามข้ันตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาแจ้งหน่วยงานภายใต้
สังกัดของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

          ขอแสดงความนับถือ 

  

(นายดนุชา พิชยนันท์) 
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