
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการกงสุล 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมท่ีดิน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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
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Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ประธานกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน นายกสภาการพยาบาล 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ประธานกรรมการหอการค้าไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคุรุสภา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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
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ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

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

กราบเรียน อัยการสูงสุด 

 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ได้ประกาศใช้บังคับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับ
กิจกรรม Big Rock เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผล ตามที่ก าหนด 
ระดับที่ ๒ มีความจ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code 
แนบท้ายเอกสารนี้เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม 
และเร่งรัดการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื ่อนกิจกรรม  
Big Rock จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพื่อประกอบการรายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตาม
มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 
 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และ เร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๔- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า  
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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 

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน นายกเมืองพัทยา 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ขนส่งจังหวัดระยอง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน พลังงานจังหวัดระยอง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  
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ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 

ดาวน์โหลด  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม 

Big Rock  

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๒๕๙๗ ส านักงานสภาพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                             ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

เรื่อง การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานภายใต้ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เก ิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) และการรายงานผลความก้าวหน้า 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 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) ของ
ทั้ง ๖๒ กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายระดับการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตาม
การด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตาม ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock (๒) เร่งรัด
การด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการที่มีภารกิจหน้าที ่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่เกี่ยวข้อง และ (๓) การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเห็นผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ ได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด ระดับที่ ๒ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และระดับที่ ๓ มีความจ าเป็น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายเอกสารนี้
เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัด 
การด าเนินโครงการ/การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่ อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านในฐานะ
หน่วยงานร่วมด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock ดังนี้ 

/๑. เร่งรัด... 



 
 

-๒- 

๑. เร่งรัด และก ากับการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๒. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
โดยส านักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้รองรับการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาสนั้น นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน าเข้าระบบ eMENSCR ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยังต้องมีหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายย่อย 
(Milestone : MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอีกด้วย ทั้งนี้ ท่านในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/การด าเนินงาน ให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การด าเนินงาน 
ทุกสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงาน (M6) ผ่านระบบ eMENSCR ภายใน ๑ เดือนนับจาก
วันสิ้นสุดไตรมาส โดยใช้ username และ password ของกองผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อย (MS) 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ ส าหรับโครงการ/การด าเนินงาน 
ที่ยังไม่มีการน าเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการ (M1-M5) ขอให้เร่งด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
eMENSCR โดยด่วนผ่านเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” 
เพ่ือใช้ในการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสต่อไป 

ส าหรับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
จากระบบ eMENSCR ดังกล่าว  ส านักงานฯ จะได้น าไปประมวลผลเพ่ือประกอบการรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 

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

shorturl.at/gnoAK 
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