
แนวทางการบันทึกและการรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของกระทรวงมหาดไทย 

 1. ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ (M1 - M5) ทุกโครงการที่ได้รับ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 (โครงการตาม พ.ร.บ.ฯ/โอนเปลี่ยนแปลง/ 
ใช้เงินเหลือจ่าย/ อ่ืนๆ) ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ (M1 - M5) ในไตรมาสมาส 1 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานผลการด าเนินงาน (M6) 
ให้ครบถ้วนตามแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ให้กระทรวงมหาดไทย (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ทราบ โดยกระทรวงมหาดไทยจะรับตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการ/ผลการ
ด าเนินงานตามรายชื่อและจ านวนโครงการที่ส่งมาตามแบบรับรองฯ ภายในวันที่ ๑๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่
ละไตรมาสของปีงบประมาณ เท่านั้น จะไม่รับพิจารณาข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ส่งเพ่ิมเติมหลังจาก 
พ้นก าหนดระยะเวลา หากไม่อาจด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาดังกล่าวกระทรวงมหาดไทย จะถือว่าไม่มี 
การรายงานข้อมูลโครงการดังกล่าวในไตรมาสนั้น และจะน าข้อมูลโครงการดังกล่าวมาพิจารณาเพื่ออนุมัติ
ในรอบการรายงานของไตรมาสถัดไป 
 2. กรณีตรวจสอบพบว่าการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ด าเนินการแก้ไขข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบฯ พร้อมทั้งส่งแบบรับรองฯ ภายใน 3 วันนับแต่
วันที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งส่งคืนให้แก้ไข หากไม่อาจด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาดังกล่าว 
กระทรวงมหาดไทยจะถือว่าไม่มีการรายงานข้อมูลโครงการดังกล่าวในไตรมาสนั้น และจะน าข้อมูล
โครงการดังกล่าวมาพิจารณาเพื่ออนุมัติในรอบการรายงานของไตรมาสถัดไป 
 3. การกรอกข้อมูลในแบบรับรองการอนุมัติฯ ดังนี้ 
     3.1 ข้อ (2) เลขที่โครงการในระบบฯ ให้ระบุเลขที่โครงการ/โครงการย่อย/กิจกรรม 
ที่ปรากฏในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น มท 0815-63-0036, สป 0032-63-0001 
     3.2 ข้อ (3) ชื่อโครงการ/โครงการย่อย/กิจกรรม ขอให้ระบุทุกโครงการที่ได้รับ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 (โครงการตาม พ.ร.บ.ฯ/โอนเปลี่ยนแปลง/ใช้เงิน 
เหลือจ่าย/ อ่ืนๆ) 
     3.3 ข้อ (6) แผนการด าเนินงาน (รายไตรมาส) ให้ระบุเครื่องหมาย √ ในไตรมาสที่
โครงการ/โครงการย่อย/กิจกรรม นั้น ๆ มีแผนการด าเนินงาน และจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน (M6) 
ในระบบฯ ทุกไตรมาสที่ได้ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน หากโครงการนั้น ๆ ไม่มีแผนการด าเนินงานในไตรมาส
ใดให้ระบุเครื่องหมาย – ในไตรมาสดังกล่าว 
     3.4 ข้อ (7) สถานะการรายงานในระบบ ให้ระบุเครื่อง √ เมื่อหน่วยด าเนินการได้
รายงานผล และผ่านการอนุมัติผลการด าเนินงาน M6 ตามล าดับชั้นในระบบเรียบร้อยแล้ว หากโครงการนั้น ๆ 
ไม่มีแผนการด าเนินงานในไตรมาสใดให้ระบุเครื่องหมาย – ในไตรมาสดังกล่าว  
     3.5 ข้อ (8) ค าชี้แจงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลเพ่ือใช้
ประกอบการตรวจสอบโครงการในระบบฯ ดังนี้ 
           3.5.1 กรณีบันทึกโครงการ/โครงการย่อย/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.ฯ ซึ่งเพ่ิมเติมหลัง 
ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือโครงการฯ ที่บันทึกในระบบฯ แล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติ/แก้ไข
โครงการได้ทันในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอให้ระบุในข้อ (8) ว่า “ส่งโครงการ/แผนงานตาม 
พ.ร.บ.ฯ และขอตรวจ M1 – M5”  



         3.5.2 กรณีโครงการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่/ โครงการใช้เงินเหลือจ่าย 
เมื่อได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดแล้ว ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ให้ครบถ้วน และ
ระบุค าอธิบาย ข้อ (8) ว่า “โครงการโอนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่/ใช้เงินเหลือจ่าย ขอตรวจ M1 - M5” 
           3.5.3 กรณีแผนงาน/โครงการใดที่ไม่สามารถส่งอนุมัติตามล าดับชั้น หรือไม่อาจลง
ข้อมูลในระบบฯ ได้ ขอให้ระบุเหตุผลค าชี้แจงในข้อ (8) อาทิ สถานะโครงการ “รอส่งอนุมัติ”, ไม่มีปุ่มกดส่ง
โครงการ, หน่วยด าเนินการยังไม่ได้รับรหัสผู้ใช้ (username) เป็นต้น 
           3.5.4 กรณีแผนงาน/โครงการใดที่เคยผ่านการอนุมัติ (M1 – M5) จากปลัดกระทรวง
มหาดไทยแล้ว และมีการปรับปรุงสาระส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขอให้ระบุในข้อ (8)  “ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563” 
    3.5.5 หากหน่วยด าเนินการ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
อ่ืน ๆ ให้ระบุไว้ใน ข้อ (8)  
 4. ข้อ (9) ความเห็นผู้ตรวจสอบ เป็นช่องส าหรับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการ โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็น 2 กรณี คือ (1) กรณีต้อง
ปรับปรุง/แก้ไขจะระบุประเด็นการแก้ไขให้ทราบ ซึ่งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องด าเนินการแก้ไขภายในเวลาและ
แนวทางท่ีก าหนด  (2) กรณีไม่ต้องแก้ไขหรือไม่ต้องลงข้อมูลเพิ่มเติมจะระบุ "ครบถ้วน" ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยให้
ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามรายชื่อและเบอร์โทรที่ปรากฏท้ายตาราง 
 5. ข้อ (10) สถานะการแก้ไข ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รายงานผลการแก้ไขตามข้อ (9) โดยระบุ 
“ด าเนินการแก้ไขตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่.......” 
 6. ให้ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล/หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนติดต่อได้สะดวก และส่งแบบรับรอง
การอนุมัติฯ เป็น Microsoft Excel ด้วย (ทาง E – Mail : em.pad7821@hotmail.com) เพ่ือใช้ประกอบการ
ตรวจสอบข้อมูล 
 7. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสื่อสารกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่องทาง
การประสานงานผ่านไลน์กลุ่ม “eMENSCR_pad62” โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักพัฒนาและส่งแสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สป.มท. (สบจ.สป.มท.) และเจ้าหน้าที่กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มท. (ป.ย.ป.มท.) เป็น admin กลุ่ม ดังนี้ 
   (1) นายสยาม อินทรสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
    Line ID : siamintharasakul 
   (2) นางสาวฉัตติมา สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    Line ID : pad.moi0212.2 
   (3) นางลักขณา ไวประเสริฐวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
    Line ID : bufftogo 

    (4) นางสาวอุบลวดี หมายเหมือนจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
         Line ID : meowzz……zzz 
    (5) นายวิษณุ เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 
         Line ID : wishnu2024 
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