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 การนาเข้าข้อมูลโครงการ (M1-M5) ในระบบ eMENSCR
คาถาม

คาตอบ

ช่วงเวลาในการนาเข้าข้อมูลโครงการ
(M1-M5) ในระบบ eMENSCR (อีเมนซ์)

หน่วยงานจะสามารถนาเข้าข้อมูลโครงการใหม่ ได้ในช่วงไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ หากเป็นโครงการระหว่างปี จะต้องนาเข้า
ในช่วงเดือน ม.ค. / เม.ย. / ก.ค. เท่านั้น

แผนงาน ใน M2 ข้อมูลทั่วไป คืออะไร

แผนงานในที่นี้คือ แผนงานตามตารางในเอกสารรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ (เล่มขาวคาดแดง) ของส่วนราชการ

 ในระบบ eMENSCR จาเป็นต้องกรอกทุก
โครงการในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ ให้
เลือกกรอกเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนแม่บทฯ

การน าเข้า โครงการในระบบ eMENSCR ให้ น าเข้า ทุก โครงการ
ที่ ห น่ ว ยงานจะด าเนิ น การในปี ง บประมาณนั้ น ๆ ทั้ ง ที่ ใ ช้
งบประมาณและไม่ ใ ช้ ง บประมาณ และต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 โครงการที่ อยู่ ภ ายใต้ งบด าเนิ น งาน ต้ อง
รายงานในระบบ eMENSCR หรือไม่
 โครงการที่ไม่ใช้งบ ต้องนาเข้าระบบหรือไม่
สถานะของโครงการ/การดาเนินงาน แต่ละสีมี ร่างโครงการ : โครงการที่ผู้ใช้ กรอกข้อมูลเข้าในระบบฯ แล้ว
ความแตกต่างกันอย่างไร
แต่ยังไม่ได้กดส่งข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติ
เอกสารร : โครงการที่ผู้อนุมัติพิจารณาแล้วว่าข้อมูลยังไม่ ถูกต้อง
ครบถ้วน และได้ส่งกลับไปให้ผู้นาเข้าข้อมูลโครงการ ดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติม
รออนุมัติ : โครงการที่บันทึกในระบบ ซึ่งมีการกดส่งข้อมูลไปยัง
ผู้อนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างรอผู้อนุมัติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(กรณีมผี ู้บังคับบัญชา (M7) มากกว่า 1 คน หากต้องการทราบว่าโครงการ
รออยู่ที่ M7 คนใด สามารถกดดูได้ที่ปุ่มฟันเฟือง และเลือกประวัติ
โครงการ/ประวัติรายงานความก้าวหน้า)

เอกอนุ มั ติ : โครงการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว ตลอดสายการ
บังคับบัญชา และข้อมูลโครงการถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
รอส่งอนุมัติ : โครงการที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่
สามารถกดส่งได้ เนื่องจากยังไม่ได้ผูกเส้นทางการอนุมัติ (M7)
ในระบบ ฉะนั้นจะต้องแจ้ง username และข้อมูลเส้นทางการ
อนุมัติตามสายการบังคับ บัญชา (M7) ให้ Admin ในหน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือ สศช. ดาเนินการให้
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 การนาเข้าข้อมูลโครงการ (M1-M5) ในระบบ eMENSCR
คาถาม

คาตอบ

หน่วยงานต้องการยกเลิกโครงการที่กรอกลงไป 1. ในกรณี ที่ โ ครงการยั ง มี ส ถานะเป็ น “ร่ า งโครงการ” อยู่
ในระบบ จะต้องดาเนินการอย่างไร
หน่วยงานสามารถกดลบเองได้เลย โดยคลิกปุ่มฟันเฟืองหลัง
โครงการและเลือก ลบโครงการ
2. ในกรณีโครงการปรากฏสถานะเป็น “อนุมัติแล้ว” หน่วยงาน
จะไม่สามารถลบออกได้
เมื่อโครงการ/การดาเนินงานผ่านการอนุมัติ
ข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชา (M7) จะสามารถ
แก้ไขรายละเอียดโครงการได้หรือไม่

หากโครงการ/การดาเนินงานผ่านการอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา
ทั้งหมดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ ยกเว้นกรณีที่มี
ความจาเป็น อาทิ เป็นโครงการ ณ ปีปัจจุบัน ที่ลงปีงบประมาณ
ผิด หรือลงงบประมาณผิด
โดยจะต้ อ งท าหนั ง สื อ ทางการส่ ง มายั ง สศช. เพื่ อ ขอแก้ ไ ข
โครงการในระบบ โดยจะต้ องแจ้ง ชื่อ โครงการ รหั ส โครงการ
และ username ที่นาเข้าข้อมูล โครงการ ส่ งมาถึง ผอ.กอง
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(หมายเหตุ : หากเป็ นข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่สาระสาคัญของโครงการ
จะไม่เปิดให้แก้ไข แต่จะให้หน่วยงานเข้าไปรายงานผลตามข้อเท็จจริง
โดยระบุไว้ในส่วนของปัญหา/อุปสรรค)
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 การรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส (M6) ในระบบ eMENSCR
คาถาม
ระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้า
รายไตรมาส

คาตอบ
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.) รายงานภายในวันที่ 1-31 ม.ค.
ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.) รายงานภายในวันที่ 1-30 เม.ย.
ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.) รายงานภายในวันที่ 1-31 ก.ค.
ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย.) รานงานภายในวันที่ 1-31 ต.ค.
(รายงานภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส)

หน่วยงานมีการรายงานความก้าวหน้าราย
ไตรมาสและกดส่งอนุมัติไปแล้ว จะสามารถ
ทาการแก้ไขได้อีกหรือไม่

1. ในกรณีที่การรายงานรายไตรมาสมีสถานะ “อนุมัติแล้ว”
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
2. ในกรณีที่การรายงานรายไตรมาสมีสถานะเป็น “บักทึกร่าง
รายงานฯ”
หน่วยงานยังสามารถแก้ไขได้ โดยกดที่ปุ่ม
ฟันเฟือง และเลือกรายงานรายไตรมาส ที่ต้องการแก้ไข
3. ในกรณีที่การรายงานรายไตรมาส มีสถานะอยู่ระหว่างการ
“รออนุมัติ”
หน่วยงานสามารถประสานไปยังผู้บริหาร
ที่เป็นผู้อนุมัติ ให้ช่วยกด reject (ไม่อนุมัติ) การรายงานราย
ไตรมาสในระบบ เพื่อที่การรายงานจะถูกตีกลับมายังผู้นาเข้า
ข้อมูล และสามารถทาการแก้ไขได้

ในการรายงานความก้าวหน้า ต้องรอให้
อนุมัติไตรมาสที่ 1 ก่อน แล้วค่อยรายงาน
ไตรมาสที่ 2 หรือสามารถส่งพร้อมกันได้
ทัง้ 2 ไตรมาส

ตามหลั กการ ควรดาเนินการรายงานตามช่วงเวลาที่สานักงานฯ
กาหนด ซึ่งต้องทาการรายงาน บันทึก และกดส่งอนุมัติเป็นราย
ไตรมาส ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังสิ้นสุดไตรมาส
แต่ในกรณีที่ไม่ได้ทาการรายงานในไตรมาสก่อนหน้า ยังสามารถ
รายงานของไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสปัจจุบันในวันเดียวกันได้
แต่การกดส่งอนุมัติ
- กรณีของผู้ส่ง : การส่งรายงานความก้าวหน้า สามารถกด
ส่งอนุมัติพร้อมกันได้ทุกไตรมาสที่ยังค้างอยู่
- กรณีของผู้อนุมัติ : ต้องกดอนุมัติตามลาดับไตรมาส หาก
ยังไม่ได้อนุมัติของไตรมาสที่ 1 จะไม่สามารถอนุมัติของ
ไตรมาสถัดไปได้

หากหน่วยงานมีโครงการที่ได้รับการจัดสรร หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ หน่ ว ยงานสามารถรายงาน
งบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ ความก้าวหน้าได้ตามข้อเท็จจริง โดยการระบุปัญหาอุปสรรคใน
ในช่วง COVID-19 จะสามารถรายงานผล
การดาเนินงานในส่วนของการรายงานความก้าวหน้า (M6)
การดาเนินงานในระบบอย่างไร
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 การรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส (M6) ในระบบ eMENSCR
คาถาม

คาตอบ

ในโครงการที่ไม่สามารถดาเนินงานได้ในบาง หน่ ว ยงานสามารถรายงานความก้ า วหน้ า ได้ ต ามข้ อ เท็ จ จริ ง
กิจกรรม จะต้องรายงานผลการดาเนินงาน
โดยการระบุ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ในส่ วนของการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบอย่างไร รายงานความก้าวหน้า (M6)
การรายงานความก้าวหน้าในระบบ เมื่อ
กรอกรายละเอียดแล้วเสร็จ เหตุใดจึงไม่มี
ปุ่มให้กดส่งโครงการ

กรณีที่โครงการ (M1-M5) อยู่ในสถานะ “รออนุมัติ” เมื่อมีการ
กรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าแล้วเสร็จ ระบบจะยังไม่แสดง
ปุ่มกดส่งโครงการขึ้นมาให้เห็น เนื่องจากต้องรอให้ ตัวโครงการ
ผ่านการอนุมัติก่อน จึงจะมีปุ่มให้สามารถกดส่งรายงานได้

เมื่อกรอกรายละเอียดโครงการและส่งให้
ผู้บริหารอนุมตั ิแล้ว สามารถรายงาน
ความก้าวหน้าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอ
ผู้บริหารอนุมตั ิก่อนจึงจะสามารถรายงาน
ความก้าวหน้าได้

หน่วยงานจะสามารถรายงานได้ เมื่อถึงช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้
รายงาน โดยระบบจะมีการแสดงผลแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

สถานะของการรายงานความก้าวหน้า
แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

สัญลักษณ์แสดงสถานะของหน้ารายงานความก้าวหน้ามี
รายละเอียด ดังนี้

1. โครงการที่อนุมัติแล้ว เมื่อบันทึกการรายงานความก้าวหน้า
แล้วเสร็จ สามารถกดส่งอนุมัติได้ทันที
2. หากโครงการยั ง อยู่ ใ นสถานะ รออนุ มั ติ เมื่ อ บั น ทึ ก การ
รายงานแล้วเสร็จ จะไม่มีปุ่มให้กดส่งรายงาน เนื่องจากต้อง
รอให้ตัวโครงการ (M1-M5) ผ่านการอนุมัติก่อน ระบบจึงจะ
แสดงปุ่มให้กดส่งรายงานได้

(ยังไม่ได้รายงานความก้าวหน้าประจาไตรมาส)
(ไม่ต้องรายงานความก้าวหน้า)
(ส่งรายงานความก้าวหน้าแล้ว รอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ)
(ความก้าวหน้าผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว)
(บันทึกร่างรายงานความก้าวหน้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง
รายงานความก้าวหน้าเพื่อขออนุมัติตามลาดับการบังคับ
บัญชา (M7))
(ผู้บังคับบัญชา Reject รายงานความก้าวหน้า เพื่อ
ส่งกลับมาให้แก้ไข และส่งรายงานใหม่อีกครั้ง)
(สิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินโครงการ ไม่จาเป็นต้อง
รายงานความก้าวหน้า)
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 การรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส (M6) ในระบบ eMENSCR
คาถาม

คาตอบ

เหตุใดในหน้ารายงานความก้าวหน้า จึงไม่
ปรากฏโครงการให้รายงานความก้าวหน้า
ทั้งที่ตัวโครงการมีสถานะเป็นอนุมัติแล้ว

ในระบบจะปรากฏโครงการให้ รายงานความก้าวหน้า เมื่อถึ ง
ช่วงเวลาของการเริ่มต้นโครงการ ที่ผู้นาเข้าข้อมูล ระบุไว้ในส่วน
ของรายละเอียดหัวข้อระยะเวลาดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน
(M3)
รูปตัวอย่างหน้าตาในระบบ

หน่วยงานจาเป็นต้องรายงานความก้าวหน้า
ผลการการดาเนินการในทุกไตรมาสหรือไม่
เนื่องจากปัจจุบันระบบฯ แจ้งเตือนทุก
ไตรมาส

จาเป็นต้องรายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาส เนื่องจากระบบ
แจ้งเตือนให้รายงานความก้าวหน้าโดยยึดจาก ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้ น สุ ด การด าเนิ น โครงการ (M3) โดยผู้ ใ ช้ ง านสามารถสรุ ป
ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น โครงการ ปั ญ หา อุ ป สรรค การ
ดาเนินการในภาพรวม รายงานในแต่ล ะไตรมาส แม้ว่า ข้อมูล
โครงการไม่ได้มีการระบุกิจกรรมในไตรมาสนั้นก็ตาม ทั้งนี้ หาก
ไม่มีผลการดาเนินการให้ระบุตามข้อเท็จจริง และดาเนินการส่ง
อนุมัติข้อมูลตามสายบังคับบัญชา (M7) ต่อไป

การรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส เมื่อ
กดบันทึกแล้วต้องกดส่งอีกรอบหรือไม่

เมื่อหน่วยงานรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสและได้ทาการ
บันทึกแล้ว หน่วยงานจะต้องกลับมาที่หน้ารายงานความก้าวหน้า
และกดส่งรายงานความก้าวหน้า จากปุ่มฟันเฟืองอีกครั้ง

หากโครงการ/การดาเนินการมีความ
จาเป็นต้องยุติการการดาเนินงานด้วยปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ จะต้องดาเนินการอย่างไร

ให้ระบุรายละเอียดปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ ไว้ในส่วน
ของการรายงานความก้าวหน้า (M6) และกดส่ งอนุมัติข้อมูลตาม
สายบังคับบัญชา (M7)
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 การนาเข้าแผนระดับทีส่ าม
คาถาม
การนาเข้าแผนระดับที่ 3 ต้องดาเนินการ
อย่างไรบ้าง และใครเป็นผู้นาเข้าข้อมูล

คาตอบ
1. ผู้ที่สามารถนาเข้าแผนระดับ 3 คือ กองแผน/กองยุทธศาสตร์
หรือส่วนงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงาน
2. การนาเข้าแผนระดับที่ 3 ในระบบ อยู่ในแถบเมนูทางด้าน
ซ้ายมือ ในหัวข้อ “แผนระดับสาม” โดยหน่วยงานสามารถ
ดาวน์โหลด Template ของแผนระดับที่ 3 ได้ที่
http://nscr.nesdc.go.th/format-planlevel3/ เพื่อเตรียม
ข้อมูลในการกรอกเข้าระบบ
3. การกรอกข้ อ มู ล ของแผนระดั บ ที่ 3 เข้ าระบบ หน่ ว ยงาน
สามารถ Upload ไฟล์เล่มแผนระดับที่ 3 เข้าระบบได้ โดย
ระบบรองรับเอกสารรูปแบบ pdf เท่านั้น
4. กดส่งข้อมูล เพื่อทาการขออนุมัติตามสายบังคับบัญชา (M7)

เหตุใดในระบบจึงไม่มีหน้าแสดงให้กรอกแผน ผู้ที่สามารถนาเข้าแผนระดับ 3 คือ ผู้ใช้ username กองแผน/
ระดับ 3
กองยุ ท ธศาสตร์ หรื อ ส่ ว นงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายของแต่ ล ะ
หน่วยงานเท่านั้น ดังนั้น ในหน้าระบบของผู้ใช้งานทั่วไป จะไม่
แสดง tab สาหรับไปยังหน้านาเข้าแผนระดับ 3
แผนปฏิบัติราชการรายปี จะต้องนาเข้าใน
ระบบ eMENSCR เมื่อใด

หน่วยงานต้องนาเข้าแผนปฏิบั ติราชการรายปี ภายในไตรมาส
ที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป

การรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี จะต้องนาเข้าในระบบ
eMENSCR เมื่อใด

หน่วยงานต้องนาเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี ตอนสิ้นปีงบประมาณ

เหตุใดเมื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ค รบถ้ ว นแล้ ว และกดบั น ทึ ก
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ เ มื่ อ กลั บ เข้ า ไปดู ใ นเมนู
จัดการแผนงาน ไม่พบรายงานผลสัมฤทธิ์ ที่
กดบันทึกไป

เนื่องจากข้อมูลการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติร าชการ
รายปี เมื่อนาเข้าข้อมูลแล้วระบบจะจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ ฐานข้อมูล
ของระบบโดยตรง ทั้งนี้ ให้สังเกตจากตอนที่กดอัพโหลดข้อมูล
หากขึ้นว่าสาเร็จ หมายถึงข้อมูลถูกส่งมายังระบบและถูกจัดเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าขึ้นว่าไม่สาเร็จ ระบบจะแจ้ง
เตือนตั้งแต่ตอนอัพโหลด ซึ่งท่านต้องดาเนินการอัพโหลดและ
บันทึกใหม่อีกครั้ง
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 การนาเข้าแผนระดับทีส่ าม
คาถาม

คาตอบ

 ระบบฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ลการ
พิ จ า ร ณ าก ลั่ น ก ร อง แ ผ น ระ ดั บ ที่ 3
สามารถเข้าถึงได้อย่างไร
 รายชื่อแผนระดับ 3 ทั้งหมด สามารถเข้า
ดูได้จากช่องทางใด

ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ผลการพิจารณากลั่นกรองแผน
ระดั บ ที่ 3 จะจ ากั ด สิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง เฉพาะส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ตรวจสอบผลการพิ จ ารณาฯ ในส่ ว น
ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น... ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีเท่านั้น หากต้องการทราบรายชื่อแผนฯ ทั้งหมดที่
ส่งมายัง สศช. เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิ จารณากลั่นกรอง ท่าน
สามารถเข้าถึงได้ที่
http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/planlevel3-list/
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 Username และ Password ของผู้ใช้ในระบบ eMENSCR

/ User Admin

สาหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบ eMENSCR
คาถาม

คาตอบ

กรณีหน่วยงานต้องการขอเพิ่ม Username
ของผู้ใช้รายใหม่ ทั้งที่เป็นผู้กรอกโครงการ
หรือเป็นผู้อนุมัติโครงการ ที่ยังไม่เคยมี
Username มาก่อน ต้องดาเนินการอย่างไร

ให้หน่วยงานติดต่อมาที่ สศช. เพื่อแจ้งรายละเอียดของหน่วยงาน
ที่ต้องการขอ Username และ Password โดยกรอกแบบฟอร์ม
และแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งอีเมลมาที่
emenscr@nesdc.go.th และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%9A%E0%B8%9A-emenscr/

กรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาขอ
username และ password หรือมีคาถาม
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกรอก
ข้อมูลโครงการเข้ามาในระบบ emenscr
ด้วยหรือไม่

หากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของท้องถิ่นเอง ให้กรอกผ่าน
ระบบ e-plan เช่นเดิม ไม่ต้องกรอกในระบบ eMENSCR
ยกเว้นในกรณีที่ อปท. ได้รับงบประมาณจากจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดมาดาเนินโครงการ ซึง่ อปท. จะต้องเป็นผู้นาเข้าข้อมูล
โครงการในระบบ eMENSCR ด้วยตนเอง โดย สศช. จะมีหนังสือ
แจ้ง username และ password สาหรับเข้าระบบ eMENSCR
อีกครั้ง เพื่อกรอกโครงการที่ได้รับงบจากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
ในช่วงที่จะให้ อปท. เริ่มดาเนินการนาเข้าข้อมูล

กรณีหน่วยงานมีการปรับโครงสร้างองค์กร / 1. หากเป็นหน่วยงานภายใต้กากับของกระทรวง ให้หน่วยงาน
ลืม Password ในการเข้าใช้ระบบ / ต้องการ
ติดต่อประสานงานไปยัง Admin ที่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล
แก้ไขชื่อหรือข้อมูลผู้ใช้ / ขอแก้ไขเส้นทาง
ของผูใ้ ช้ในระบบ eMENSCR ของกระทรวงต้นสังกัดนั้น ๆ
การส่งอนุมัติ (M7) จะต้องดาเนินการอย่างไร
เพื่อให้ดาเนินการ reset password หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้
2. หากเป็นหน่วยงานอิสระ หน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐสภา
ศาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงใด ให้ติดต่อ
ผู้ถือ User Admin ที่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบ
eMENSCR ของหน่วยงานของท่านเอง เพื่อให้ดาเนินการให้
3. หากเป็นมหาวิทยาลัยให้ติดต่อมาที่ สศช. เพื่อแจ้งขอ reset
password หรือปรับปรุงข้อมูล โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมแจ้ง
รายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมาที่ emenscr@nesdc.go.th
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 Username และ Password ของผู้ใช้ในระบบ eMENSCR

/ User Admin

สาหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบ eMENSCR
คาถาม
เหตุใดเมื่อใช้ username ในการจัดการ
ข้อมูลในระบบของ User Admin เข้าสู่
ระบบแล้ว หน้าตาระบบที่ปรากฏไม่เหมือน
ในคู่มือ

คาตอบ
เนื่องจากท่านไม่ได้ใช้ link ที่ถูกต้องในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่ง
link ที่ถูกต้องในการเข้าระบบสาหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้
คือ
https://emenscr.nesdc.go.th/admin/searchuser.html
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2019/06/manualadmin-user-V2.pdf
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 โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี

งบประมาณ (โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ)
คาถาม

คาตอบ

ความหมายของสถานะตามสัญลักษณ์รูปดาว ความหมายของสถานะตามสัญลักษณ์ มีดังนี้
หลังโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ
ต่างกันอย่างไร

ข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องนาเข้าโครงการใหม่อีกครั้ง ในปีงบประมาณที่
ทีผ่ ่านการคัดเลือก เมื่อถึงปีงบประมาณที่
ต้องเริม่ ดาเนินการ และทาการส่งอนุมัตติ ามสายบังคับบัญชา
จะต้องดาเนินการ จะต้องนาเข้าโครงการ
(M7)
ดังกล่าวอีกครั้งในปีงบประมาณนั้นหรือไม่
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 เว็บไซต์ ThaiME (นาเข้าโครงการภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ)
คาถาม
สามารถเข้าเว็บไซต์ ThaiME ผ่านช่องทาง
ใดได้บ้าง

คาตอบ
1. http://thaime.nesdc.go.th
2. http://nscr.nesdc.go.th → เลื่ อ นหน้ า ต่ า งลงไป
ด้านล่างจนเจอหัวข้อ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเลือก
ThaiME

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินกู้ฯ
เงินกู้ฯ สามารถดูใดจากช่องทางใด
http://thaime.nesdc.go.th/loanact/
ในเว็บไซต์ ThaiME เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ
อะไร และมีประโยชน์อย่างไร

เว็บไซต์ ThaiME เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
ภายใต้ พ.ร.ก.กู้ เ งิ น ฯ เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นสามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการได้ โดยในระยะต่อไปจะเปิด
ให้ภาคประชาชนและสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐ ผ่านระบบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้
ในเว็บไซต์จะมีการแสดงข้อมูลประกอบด้วย
1. ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) สาหรับโครงการ
ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม
2. จานวนโครงการและวงเงินรวมของข้อเสนอโครงการที่ผ่าน
การวิเคราะห์เบื้องต้นในรอบแรก
3. รายชื่อและรายละเอียดโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก ครม.
4. ผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
5. แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัส
โควิด-19 และโครงการภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท
ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
6. สรุปโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
7. สรุปวงเงินที่ผ่านการอนุมัติ แยกรายจังหวัด

ต้องการขอ username และ password
เข้าใช้งานระบบ เพื่อนาเข้าโครงการเงินกู้ฯ

แจ้งให้ผู้ขอ ติดต่อไปยัง สบจ. กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทาง สศช.
ได้ส่ง username ของทุกจังหวัดไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจาก
เอกสารที่ ส่ ง ไปยั ง หน่ ว ยงาน เป็ น เอกสารที่ มี ชั้ น ความลั บ
ทาง สศช. จึงไม่มีนโยบายในการส่งสาเนาให้ท่าน จึงต้องรบกวน
ท่านประสานไปยังสานักงานจังหวัดของท่านก่อน
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 เว็บไซต์ ThaiME (นาเข้าโครงการภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ)
คาถาม

คาตอบ

Username/Password เข้าใช้งานไม่ได้
ต้องการขอ reset รหัสผ่านใหม่ หรือแจ้ง
ปัญหาการใช้งานในระบบ

สามารถแจ้ ง ปั ญ หาการเข้ า ใช้ ง านระบบ เกี่ ย วกั บ การน าเข้ า
โครงการเงินกู้ฯ หรือขอ reset รหัสผ่านได้ที่

การรายงานความก้าวหน้าโครงการเงินกู้ฯ

การรายงานความก้ า วหน้า โครงการเงิ น กู้ ฯ ต้ อ งรายงานเป็ น
รายเดือน โดยหน่วยงานสามารถเข้ารายงานในระบบอีเมนซ์ด้วย
username ทีใ่ ช้นาเข้าข้อเสนอโครงการในตอนแรกได้เลย

หากลงข้อมูลโครงการผิด สามารถแก้ไขใน
ระบบได้หรือไม่

ในกรณีที่กดบันทึกข้อมูลไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ หาก
เป็นข้อ มูล ในส่ ว นที่ มี ความส าคัญ จะต้องทาการลงข้อ มูล ใหม่
ทั้งหมด หากไม่ใช่สาระสาคัญไม่ต้องทาการแก้ไข

ต้องการสอบถามข้อมูลเชิงลึก ขั้นตอน หรือ
กระบวนการการพิจารณาโครงการเงินกู้ฯ

หากเป็นเรื่องรายละเอียดโครงการเงินกู้ ฯ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหา
การลงข้อมูลในระบบหรือการใช้งานระบบ รบกวนท่านติดต่อไป
ยังฝ่ายเลขานุการฯ ที่ดูแลรับผิดชอบตามแผนงานด้านนั้น ๆ ดังนี้
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