
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน นายกสภาทนายความ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด การด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๖ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้แผนขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของทั้ง  
๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนิน
กิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัดการด าเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับท่ี ๒ มีความจ าเป็น
เร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้ เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. ประสาน... 



 
 

-๒- 

๑.  ประสานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัด และก ากับการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒.  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย โดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ 
การด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือน 
นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงานที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ( M1-M5) 
ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

๒.๒  ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ให้รายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS)  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงานตามข้อ ๒.๑ ขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้เป้าหมายย่อย (MS) 
ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ เพ่ือน ามาประเมินความส าเร็จของเป้าหมายย่อย (MS) นั้น ๆ โดยรายงาน
ผ่านระบบ eMENSCR ด้วย username และ password ของกองแผนหรือกองที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว ภายในเดือนถัดจากการรายงานความก้าวหน้าโครงการ/  
การด าเนินงานในข้อ ๒.๑ เพื่อให้ทันต่อการรายงานความคืบหน้าฯ ในแต่ละรอบการรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาการรายงานความคืบหน้าฯ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้ประมวล
ข้อมูลและจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบ eMENSCR ได้ที ่http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/ 

/จึงเรียนมา... 

http://nscr.nesdc.go.th/ระบบ-emenscr/


 
 

-๓- 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

shorturl.at/gnoAK 
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