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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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      หน้า 1 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าใช้งานระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารผ่าน Mobile 
Application 
1.1 การดาวน์โหลด Application 

Mobile Application ที่เรียกใช้งานด้วย ระบบปฏิบัติการ IOS สามารถ Download Application             
จาก App Store และระบบปฏิบัติการ Android สามารถ Download Application จาก Play Store 
1. ติดตั้ง application ระบบ E-Monitoring บนอุปกรณ์ของท่าน  

 

 

ตัวอย่าง การดาวน์โหลด E-Monitoring ระบบ iOS  

ให้ค้นหาค าว่า “mnre” จะพบชื่อแอปพลิเคชั่นขึ้นมาดังรูป  

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลด (e-Monitoring) โดย Apple Store 

 



      หน้า 2 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่าง การดาวน์โหลด E-Monitoring ระบบ Android 

ให้ค้นหาค าว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จะพบชื่อแอปพลิเคชั่นขึ้นมาดังรูป  

  

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลด (e-Monitoring) โดย Google play 

 

  



      หน้า 3 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.2 การเข้าใช้งานระบบ 

การเข้าใช้งานระบบหลังจากการติดตั้งแอปพลิเคชั่นแล้ว สามารถท าได้ดังนี้ 
1. เข้าใช้งานระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร (E-Monitoring) ผ่าน Mobile Application 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบตดิตามข้อสั่งการ (e-Monitoring) 
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      หน้า 4 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. สามารถเข้าใช้งานระบบโดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านลงไป 

3. กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ 

  

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบตดิตามข้อสั่งการ (e-Monitoring) 

  

2
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      หน้า 5 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ระบบแสดงหน้าแรกของระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารขึ้นมา  
5. ในส่วนหน้าจอนี้แสดงชื่อ-นามสกุลของท่าน ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล ณ ปีงบประมาณปัจจุบัน  
6. เมนูการใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย บันทึกข้อสั่งการ ติดตามผล รับข้อสั่งการ และเมนูรายงาน 
 

  
 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร 
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      หน้า 6 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แสดงหน้าแรกระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร (ต่อ)  
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร (ต่อ)  



      หน้า 7 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกนโยบาย/ ข้อสั่งการ 
การบันทึกนโยบาย/ ข้อสั่งการ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกเมน ูบันทึกข้อสั่งการ  

 
 

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร 
 

  

1
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อสั่งการเร่งด่วนขึ้นมา 
- ชื่อผู้สั่งการ 
- กรอกชื่อเรื่อง 
- ระบุวันที่ก าหนดส่งรายงาน 
- เลือกสถานะ 
- กรอกรายละเอียดนโยบาย/ ข้อสั่งการ 

 

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อสั่งการ 

  

2
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      หน้า 9 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. สามารถเพ่ิมเอกสาร หรือรูปภาพที่เก่ียวข้องได้ การเพ่ิมรูปภาพ กดที่ เพิ่ม  

 
 

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอเพิ่มนโยบาย/ ข้อสั่งการเร่งด่วน 

3

 



      หน้า 10 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. จากนั้นกดปุ่ม Choose File แล้วเลือกรูปภาพ หรือถ่ายภาพจากอุปกรณ์ของท่าน เมื่อเลือกรูปภาพแล้ว 
ระบบแสดงสถานะการอัพโหลดขึ้นมา  

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอเพิ่มนโยบาย/ ข้อสั่งการเร่งด่วน 
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      หน้า 11 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. กรณีให้กดปุ่ม เพิ่ม จากนั้นแนบเอกสาร ให้กดท่ี Choose File  
6. แล้วเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์ของท่าน 

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอเพิ่มนโยบาย/ ข้อสั่งการเร่งด่วน 
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      หน้า 12 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. เมื่อเลือกไฟล์หรือรูปภาพเข้ามา ระบบจะแสดงสถานะการอัพโหลด ว่าใช้ไปแล้วเท่าไหร่ และมีพ้ืนที่ว่าง
เท่าไหร่ 

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าจอเพิ่มนโยบาย/ ข้อสั่งการเร่งด่วน 
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      หน้า 13 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. หากต้องการลบไฟล์หรือรูปภาพ ให้กดที่ปุ่ม ลบ 

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอเพิ่มนโยบาย/ ข้อสั่งการเร่งด่วน 
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      หน้า 14 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ แล้วกดปุ่ม เพิ่ม (สามารถเพ่ิมได้หลายหน่วยงาน) 

 
 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอเพิ่มนโยบาย/ ข้อสั่งการเร่งด่วน 

9

 



      หน้า 15 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอเพิ่มนโยบาย/ ข้อสั่งการเร่งด่วน 
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      หน้า 16 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันข้อมูลก่อนบันทึกข้ึนมา 
12. เมื่อตรวจสอบรายละเอียด ครบถ้วน และถูกต้องแล้ว ให้กด ยืนยัน  

  
รูปที่ 16 แสดงหน้าจอยืนยันการสง่ข้อมูล 

  

11 
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      หน้า 17 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 3 ติดตามผล 
การติดตามการรายงานผล มีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 รายละเอียดนโยบาย/ ข้อสั่งการ 
1. เลือกเมนู ติดตามผล 
2. ระบบแสดงรายการนโยบาย/ ข้อสั่งการที่มีขึ้นมา เลือกชื่อเรื่องนโยบาย/ ข้อสั่งการที่ต้องการดูข้อมูล 

 
 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอรายการนโยบาย/ ข้อสั่งการ 

  

1 
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      หน้า 18 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของนโยบาย/ ข้อสั่งการที่เลือกข้ึนมา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง วันที่ก าหนดส่ง
รายงาน รายละเอียดนโยบาย/ ข้อสั่งการ สถานะ เอกสารต้นฉบับ และชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
 

รูปที่ 18 แสดงหน้าจอรายละเอยีดนโยบาย/ ข้อสั่งการ 
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      หน้า 19 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 ผลการรายงานความก้าวหน้า 

1. จากนั้นกดท่ีแท็บ รายงานความก้าวหน้า 

2. กดปุ่ม  ตามวันที่ เวลา ที่รายงาน (ในช่อง ดูรายละเอียด) 

  
รูปที่ 19 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

 
 

1 
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      หน้า 20 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดของการรายงานความก้าวหน้า สามารถกดที่แท็บต่างๆ เพ่ือดูข้อมูลดังนี้  

- เป้าหมายการด าเนินงาน  
- ความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 

  
รูปที่ 20 แสดงหน้าจอรายละเอยีดรายงานความก้าวหน้า 

  

3 



      หน้า 21 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. แสดงหน้าจอเป้าหมายการด าเนินงาน, ความคืบหน้าผลการด าเนินงาน (%)  

 
รูปที่ 21 แสดงหน้าจอสถานะรายงานความก้าวหน้า 
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      หน้า 22 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. แสดงหน้าจอรายละเอียดความคืบหน้าผลการด าเนินงาน (%)  
 

 
รูปที่ 22 แสดงหน้าจอสถานะรายงานความก้าวหน้า 
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      หน้า 23 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.3 แสดงความคิดเห็น 

การบันทึกความคิดเห็น มีข้ันตอนดังนี้ 
1. กดท่ีแท็บ ความคิดเห็น 
2. เลือกหน่วยงาน และกรอกความคิดเห็นลงไป 
3. กดปุ่ม ส่ง 

  
รูปที่ 23 แสดงหน้าจอบันทึกแสดงความคิดเห็น  

1

 

2

 

3

 



      หน้า 24 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 4 รับนโยบาย/ ข้อสั่งการ 

4.1 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

4.1.1 การเพิ่มรายงานความก้าวหน้า 
1. เลือกเมนู รับข้อสั่งการ  

 
 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บรหิาร 



      หน้า 25 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ระบบแสดงหน้าจอรับนโยบาย/ ข้อสั่งการขึ้นมา ซึ่งเป็นรายการนโยบาย/ ข้อสั่งการที่มีทั้งหมด  

3. สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้จากช่อง ค้นหา 
4. เลือกชื่อเรื่องนโยบาย/ ข้อสั่งการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 25 แสดงหน้าจอรับนโยบาย/ ข้อสั่งการ 

 
  



      หน้า 26 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลนโยบาย/ ข้อสั่งการขึ้นมา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง วันที่ก าหนดส่งรายงาน 
รายละเอียดนโยบาย/ ข้อสั่งการ 

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอนโยบาย/ ข้อสั่งการ 

  



      หน้า 27 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- สถานะ ข้อมูลเอกสารต้นฉบับ ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
รูปที่ 27 แสดงหน้าจอรายละเอยีดนโยบาย/ ข้อสั่งการ 

  



      หน้า 28 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. เลือกแท็บ รายงานความก้าวหน้า 
7. จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มการรายงาน 

 
รูปที่ 28 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

 
 
  



      หน้า 29 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. กรอกข้อมูลการรายงานความก้าวลงไป 
- เป้าหมายการด าเนินงาน ได้แก่ รายละเอียดแผนงาน/ โครงการ และงบประมาณท่ีได้รับ 

 
รูปที่ 29 แสดงหน้าจอเพิ่มการรายงาน เป้าหมายการด าเนินงาน 

 
  



      หน้า 30 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 - กรอกความคืบหน้าผลการด าเนินงาน ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ) รายละเอียดผล
การเบิกจ่าย  เป้าหมายการด าเนินงานที่ยังเหลืออยู่/ แผนการด าเนินงานต่อไป 
9. เมื่อกรอกข้อมูลการรายงานความก้าวเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก 
 

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอเพิ่มการรายงาน ความคืบหน้าผลการด าเนินงาน 

  



      หน้า 31 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1.2 การเรียกดูข้อมูลการรายงานความก้าวหน้า 
1. สามารถเรียกดูการรายงานที่เคยเพ่ิมข้อมูลไปแล้ว โดยกดแท็บ รายงานความก้าวหน้า 

2. กดปุ่ม  ในวันที่ เวลาที่รายงาน เพ่ือแสดงรายละเอียดของการรายงาน 

  
รูปที่ 31 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

 
  



      หน้า 32 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. แสดงข้อมูลรายละเอียดรายงานผลการด าเนินงานขึ้นมา 

 
รูปที่ 32 แสดงหน้าจอรายละเอยีดรายงาน 

  



      หน้า 33 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2 แสดงความคิดเห็น 
การบันทึกความคิดเห็น มีข้ันตอนดังนี้ 
1. กดท่ีแท็บ ความคิดเห็น 
2. เลือกหน่วยงาน และกรอกความคิดเห็นลงไป 
3. กดปุ่ม ส่ง 

 
รูปที่ 33 แสดงหน้าจอบันทึกแสดงความคิดเห็น 

  



      หน้า 34 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 5 รายงาน 
การเรียกดูรายงานระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร มีขั้นตอนดังนี้ 

5.1 รายงานสรุปข้อสั่งการตามกลุ่มภารกิจนโยบายทั้งหมด 
1. เลือกเมนู รายงาน 
2. จากนั้นเลือก รายงานสรุปข้อสั่งการตามกลุ่มภารกิจนโยบายทั้งหมด 

  
 

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอรายงานระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร 

 
 

1

 

2

 



      หน้า 35 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ระบบแสดงรายงานสรุปข้อสั่งการตามกลุ่มภารกิจนโยบายทั้งหมดข้ึนมา ในส่วนนี้สามารถค้นหาข้อมูลโดย

เลือก ปี พ.ศ. หรือระบุวันที่ที่ต้องการค้นหา 

 

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอรายงานสรปุข้อสั่งการตามกลุ่มภารกิจนโยบายทั้งหมด 

  

3

 



      หน้า 36 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ระบบแสดงรายงานสรุปข้อสั่งการตามกลุ่มภารกิจนโยบายทั้งหมด ท่านสามารถเลือกการแสดงผลของ
กราฟตามด้านต่างๆ ได้ ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรน้ าใน
แผ่นดิน และด้านอ านวยการ โดยกดข้างหน้าชื่อด้าน ตามต้องการ 

 
รูปที่ 36 แสดงหน้าจอรายงานสรปุข้อสั่งการตามกลุ่มภารกิจนโยบายทั้งหมด 
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      หน้า 37 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ระบบแสดงรายงานสรุปข้อสั่งการตามกลุ่มภารกิจนโยบายทั้งหมด (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 37 แสดงหน้าจอรายงานสรปุข้อสั่งการตามกลุ่มภารกิจนโยบายทั้งหมด 
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      หน้า 38 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2 รายงานสรุปข้อสั่งการแยกตามผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
1. เลือกเมนู รายงาน 
2. จากนั้นเลือก รายงานสรุปข้อสั่งการแยกตามผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

 
 

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอรายงานระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหาร 
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      หน้า 39 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ระบบแสดงรายงานสรุปข้อสั่งการแยกตามผู้รับผิดชอบทั้งหมดขึ้นมา ในส่วนนี้สามารถค้นหข้อมูลโดย
เลือก ปี พ.ศ. หรือเลือกหน่วยงานที่ต้องการค้นหา ท่านสามารถเลือกการแสดงผลของกราฟตาม
สถานะการด าเนินงานได้ ประกอบด้วย อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จแล้ว และจ านวนทั้งหมด 
โดยกดข้างหน้าชื่อสถานะตามต้องการ 

 

  

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอรายงานสรปุข้อสั่งการแยกตามผูร้ับผดิชอบท้ังหมด 

 
  

3

 



      หน้า 40 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. แสดงรายงานสรุปข้อสั่งการแยกตามผู้รับผิดชอบทั้งหมด (ต่อ) 

  
 

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอรายงานสรปุข้อสั่งการแยกตามผูร้ับผดิชอบท้ังหมด 
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      หน้า 41 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 6 ออกจากระบบ 
การออกจากระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เลือกเมนู  มุมบนซ้าย 
2. จากนั้นกดปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการออกจากระบบ 

  
 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอการออกจากระบบตดิตามข้อสั่งการของผู้บรหิาร 
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