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ขั้นตอนการบันทึกโครงการ
ระบบ eMENSCR

จัดท ำโดย
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เข้าสู่ระบบ eMENSCR ผ่านเว็บไซต์
https://emenscr.nesdb.go.th/
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ล ำดับกำรกรอกข้อมูล

เม่ือคลิกเมนู “เพิ่มโครงกำร” แล้ว ระบบจะเข้ำสู่ข้ันตอนกำรกรอกข้อมูลโครงกำร โดยให้หน่วยงำนกรอกข้อมูลในข้ันตอน M1 - M6 เท่ำนั้น
ในข้ันตอน M7 จะเป็นส่วนของผู้อนุมัติล ำดับถัดไปพิจำรณำข้อมูลโครงกำร
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M1 : 
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับต่างๆ
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1. คลิกเมนู “เพิ่มโครงกำรใหม”่

กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (1)
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2. กรอกชื่อโครงกำรของหน่วยงำน

3. กดเมนู “แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ”

4. กดปุ่ม “เลือกควำมสอดคล้องโดยตรง”

กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (2)

M1



5. เลือกควำมสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรทั้ง 5 ข้อ จำกนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” 
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กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (3)

1



6. เลือกควำมสอดคล้องของโครงกำรกับ 
“ยุทธศำสตร์ชำติ” และ”เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ”
(เม่ือกดเลือกแล้วจะมีพื้นหลังสีน้ ำเงินขึ้นท่ีข้อควำม)

7. กดปุ่ม “ถัดไป”
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กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (4)



8. อธิบำยควำมสอดคล้องของโครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติท่ีเลือก (จ ำเป็นต้องกรอก)
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9. กดปุ่ม “ถัดไป”

กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (5)
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10. อธิบำยควำมสอดคล้องของโครงกำรกับ
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติท่ีเลือก (จ ำเป็นต้องกรอก)
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11. กดปุ่ม “ถัดไป”

กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (6)

3
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12. อธิบำยควำมสอดคล้องของโครงกำรกับ
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติท่ีเลือก (จ ำเป็นต้องกรอก)

13. กดปุ่ม “ถัดไป”

กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (7)
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จัดท ำโดย งำนติดตำมและประเมินผล กองนโยบำยและแผน มทร.พระนคร
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14. ตรวจสอบควำมสอดคล้องของโครงกำรกับยุทธศำสตร์
เม่ือถูกต้องให้กดบันทึกด้ำนล่ำง

15. กดปุ่ม “บันทึก”

กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (8) 5



เม่ือกดปุ่มบันทึกจำกหน้ำสรปุควำมสอดคล้องของโครงกำรกบัยุทธศำสตรก์่อนหนำ้ ระบบจะพำกลับมำหนำ้ “1. ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ” (M1)
จำกนั้นให้ท ำกำรเลื่อนลงด้ำนล่ำงของหน้ำเว็บเพจ เพื่อเลือกแผนอืน่ๆ ระดับรองเพิ่มเติมได้ โดยเลือกหัวข้อใหส้อดคล้องกบัโครงกำร 

กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (9)

เลื่อนลงด้ำนลำ่งของหน้ำเว็บเพจต่อ และสำมำรถเลือกแผนอืน่ๆ ระดับรองเพิ่มเติม

M1



16. เลือกแผนอ่ืนๆ ระดับรองเพิ่มเติมได้ โดยเลือกหัวข้อให้สอดคล้องกับโครงกำร

17. กดปุ่ม “หน้ำถัดไป”

กรอกข้อมูล M1 : ควำมเช่ือมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ (10)

สำมำรถตรวจสอบข้อมูลทัง้หมดที่เลอืกได้โดยเลือกปุ่ม “ดูสรุปแบบฟอรม์” 
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M2 : 
ข้อมูลทั่วไป
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1. เลือกโครงกำร หรือ กำรด ำเนินกำร อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง (จ ำเป็นต้องใส่)

2. ใส่ข้อมูล ในกรณีโครงกำรอยู่ภำยใต้แผนงำน

3. ใส่รหัสโครงกำรใหญ่

4. เลือกใช้งบประมำณ หรือ ไม่ใช้งบประมำณ (จ ำเป็นต้องใส่)

5. เลือกด ำเนินกำรเอง หรือ จัดจ้ำง (จ ำเป็นต้องใส่)

6. ใส่รหัส GFMIS ของโครงกำร

กรอกข้อมูล M2 : ข้อมูลท่ัวไป (1)

M2
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7. ใส่รำยละเอียดข้อมูลของผู้อ ำนวยกำรกอง
หรือ เทียบเท่ำตำมท่ีปรำกฏ

8. ใส่รำยละเอียดข้อมูลของผู้ประสำนงำนหลัก 
ตำมท่ีปรำกฏ

(ชื่อผู้ประสำนงำนควรเป็นบุคคล
ท่ีสำมำรถให้ข้อมูลโครงกำรได้)

กรอกข้อมูล M2 : ข้อมูลท่ัวไป (2)

9. กดปุ่ม “หน้ำถัดไป”

สำมำรถตรวจสอบข้อมูลทัง้หมดที่เลอืกได้โดยเลือกปุ่ม “ดูสรุปแบบฟอรม์” 
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M3 :
รายละเอียดโครงการ
และการด าเนินงาน
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กรอกข้อมูล M3 : รำยละเอียดโครงกำรและกำรด ำเนินงำน (1)

1. เลือก เดือน / ปี ที่เริ่มโครงกำร 2. เลือก เดือน / ปี ที่สิ้นสุดโครงกำร

3. กรอกข้อมูล
ตำมที่ปรำกฏ

M3
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กรอกข้อมูล M3 : รำยละเอียดโครงกำรและกำรด ำเนินงำน (2)

4. ใส่รำยละเอียดพื้นที่ ด ำเนินโครงกำร
(ในกรณีที่สำมำรถกรอกได้)

5. ใส่ต ำแหน่งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร
(ในกรณีที่สำมำรถกรอกได้)

6. กดปุ่ม “หน้ำถัดไป”

สำมำรถตรวจสอบข้อมูลทัง้หมดที่เลอืกได้โดยเลือกปุ่ม “ดูสรุปแบบฟอรม์”
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M4 :
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม
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กรอกข้อมูล M4 : แผนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม (1)

1. คลิกสัญลักษณ์      เพื่อเพิ่มโครงกำร/กิจกรรม   

M4
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2. กรอกรำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

กรอกข้อมูล M4 : แผนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม (2)
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3. เม่ือบันทึกรำยละเอยีดแลว้ ระบบจะแสดงแถบสฟี้ำข้ึน
สำมำรถเลื่อนย่อ / ขยำย แถบสีฟ้ำ เพื่อก ำหนดกรอบระยะเวลำของโครงกำร / กิจกรรมนั้นได้

กรอกข้อมูล M4 : แผนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม (3)



25

4. คลิกสัญลักษณ์      เพื่อเพิ่มโครงกำร / กิจกรรม (ย่อย)

กรอกข้อมูล M4 : แผนกำรด ำเนินงำน / กิจกรรม (4)

6. กดปุ่ม “หน้ำถัดไป”

สำมำรถตรวจสอบข้อมูลทัง้หมดที่เลอืกได้โดยเลือกปุ่ม “ดูสรุปแบบฟอรม์” 

5. คลิกสัญลักษณ์           เพื่อ แก้ไข / ลบ โครงกำร / กิจกรรม
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M5 :
งบประมาณ
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กรอกข้อมูล M5 : งบประมำณ (1)

1. กรอกข้อมูลงบประมำณที่หน่วยงำน ขอโดยตรงจำกต้นสังกัด

2. กรอกข้อมูลงบประมำณที่หน่วยงำน ขอผ่ำนหน่วยงำนอื่นและระบุช่ือหน่วยงำนน้ัน

3. กรอกข้อมูลงบประมำณกรณีหน่วยงำนใช้งบประมำณจำกเงินรำยได้ 
ของหน่วยงำนเองตำมวงเงินโครงกำร

4. กรอกข้อมูลกรณีใช้เงินกู้จำกในประเทศหรือต่ำงประเทศ ตำมวงเงินโครงกำร

5. กรอกข้อมูลงบประมำณกรณีที่วงเงินโครงกำรมำจำกแหล่งอื่น เช่น เงินบริจำค เป็นต้น

6. คลิกในกรณีงบประมำณจำกแหล่งอื่นมีมำกกว่ำหน่ึง

7. ผลรวมวงเงินงบประมำณ (แสดงโดยอัตโนมัติ)

M5
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8. กรอกข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำร/กิจกรรม ในรำยไตรมำส

9. ยอดรวมงบประมำณจำกแผนกำรใช้จ่ำยท้ังหมด (แสดงโดยอัตโนมัติ)

สำมำรถตรวจสอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่เลือกได้

โดยเลือกปุ่ม 
“ดูสรุปแบบฟอร์ม” 

กดปุ่ม “หน้ำถัดไป”

กรอกข้อมูล M5 : งบประมำณ (2)
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M6 :
ผลการด าเนินงาน



30

กรอกข้อมูล M6 : ผลกำรด ำเนินงำน (1)

1. กรอกข้อมูลแผน
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของโครงกำร / กิจกรรม 

ในรำยไตรมำส

2. จ ำนวนเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำย (แสดงโดยอัตโนมัติ)

M6
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กรอกข้อมูล M6 : ผลกำรด ำเนินงำน (2)

3. คลิกเลือกเมนู “ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่สอดคล้องโดยตรง” 
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4. ใส่รำยละเอียดข้อมูล
ตำมหัวข้อที่ปรำกฏ 
(จ ำเป็นต้องกรอก)

กรอกข้อมูล M6 : ผลกำรด ำเนินงำน (3)
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5. ใส่รำยละเอียดข้อมูล
ตำมหัวข้อท่ีปรำกฏ

กรอกข้อมูล M6 : ผลกำรด ำเนินงำน (4)

6. กดปุ่ม “บันทึกร่ำงโครงกำร”

สำมำรถตรวจสอบข้อมูลทัง้หมดที่เลอืกได้โดยเลือกปุ่ม “ดูสรุปแบบฟอรม์” 
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เมื่อท ำตำมขั้นตอน (M1-M6) จนสิ้นสุดแล้ว  กดบันทึกร่ำงโครงกำร จะแสดงบันทึกโครงกำรส ำเร็จ
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กลับสู่หน้ำหลัก เลือกเมนู “โครงกำรทุกสถำนะ” จะแสดงรำยชื่อโครงกำรท้ังหมด

รำยชื่อโครงกำรท้ังหมด



กรณี แก้ไขข้อมูลในโครงกำร คลิกสัญลักษณ์   

กำรแก้ไขข้อมูลโครงกำร

36



กรณีส่งโครงกำร เม่ือตรวจสอบข้อมูลโครงกำร / กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงำนท ำกำรส่งโครงกำร โดยคลิกสัญลักษณ์

*** หมำยเหตุ เม่ือกดส่งโครงกำรแล้ว หน่วยงำนจะไม่สำมำรถกลับมำแก้ไขข้อมูลได้อีก กรุณำตรวจสอบข้อมูลอย่ำงถ่ีถ้วน ***

กำรส่งโครงกำร
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กำรติดตำมสถำนะโครงกำร (1)

เม่ือส่งโครงกำรแล้ว ช่องสถำนะจะเปลี่ยนจำก “ร่ำงโครงกำร” เป็น “รออนุมัติ” เพื่อรอผู้อนุมัติล ำดับถัดไปพิจำรณำข้อมูลโครงกำร (M7) 38
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กำรติดตำมสถำนะโครงกำร (2)

ข้อมูลโครงกำรท่ีน ำเข้ำสู่ระบบฯ จะต้องได้รับกำรอนุมัติในขั้นตอน M7 ตำมสำยกำรกำรบังคับบัญชำก่อนจะถูกเผยแพร่ออกสู่สำธำรณะ
โดยโครงกำรในระบบฯ มีกำรแบ่งสถำนะ ดังน้ี
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ขอขอบคุณ
งำนติดตำมและประเมินผล กองนโยบำยและแผน มทร.พระนคร


