
 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกรุงเทพมหำนคร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรกงสุล 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงกลำโหม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมธนำรักษ์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพำกร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกองทุนกำรออมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือท่ีอ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรอื (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที่... 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำรบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที ่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่ สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิ รูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทัง้ส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำ เนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเปน็สีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหนว่ยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติขอ้มูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที ่๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคณุยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที ่๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติขอ้มูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที ่๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคณุยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที ่๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่ สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที ่๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำ เนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที ่๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที ่๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้ว่ำกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทัง้ส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิจัยแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที ่๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรข้ำว 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักง ำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมชลประทำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที ่๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำ เนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมประมง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผูร้ับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรงุเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอใหด้ ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัต ิ(M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขบัเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัตขิ้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที ่๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตร ีและรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที ่๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมู ลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที ่๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำ เนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนำคม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต ้
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้บังคับกำรกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที ่๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือท่ีอ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที ่๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที ่๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขบัเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนสัตว์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที ่๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที ่๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือท่ีอ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทัง้ส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที ่๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรปกครอง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทัง้นี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมศิลปำกร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต ้
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้จัดกำรกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผดิชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผูร้ับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรงุเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผดิชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนัก งำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที ่๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมอนำมัย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอใหด้ ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัต ิ(M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติขอ้มูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที ่๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคณุยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้ว่ำกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเปน็ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทัง้ส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติขอ้มูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขบัเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟอืงหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุ ด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือท่ีอ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้จัดกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน นำยกเมืองพัทยำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำ เข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณทีี่หน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเปน็ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน นำยกสภำกำรพยำบำล 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ประธำนสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมู ลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนฉำง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน นำยกเทศมนตรีเมืองมำบตำพุด 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผูร้ับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที ่๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทัง้นี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเปน็ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำ เข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณทีี่หน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำ เนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเปน็สีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเปน็ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตต)ิ 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที ่๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผูร้ับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรงุเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิ รูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน นำยกสภำทนำยควำม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทัง้ส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรู ปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้จัดกำรกองทนุเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเปน็ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรู ปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 

mailto:Sorraya@nesdc.go.th


 
ที่  นร ๑๑๑๒/ว ๖๐๓๒  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

 

                                                              ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) และกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน ประธำนกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๕๙๕๕  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ ได้ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของรัฐ 
ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรน ำเข้ำข้อมูลแผนระดับ ๓ และกำรรำยงำนผลสัมฤทธิ์ รวมถึงกำรน ำเข้ำข้อมูล
สถิติ สถำนกำรณ์ และงำนวิจัย เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ในกำรนี้ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือที่อ้ำงถึงแล้ว ส ำนักงำนฯ ขอควำมอนุเครำะห์ให้ท่ำน 
ในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และในฐำนะหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ด ำเนินกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔  โดยขอให้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. กำรรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงกำร
ภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้ท่ำนแจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส ำหรับโครงกำรภำยใต้ 
แผนขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏใน QR Code แนบท้ำย พร้อมระบุเหตุผลหำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ให้ด ำเนินกำรหรือถูกปรับลดงบประมำณจนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และจัดส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนฯ ในรูปแบบไฟล์เอกสำร (Excel) โดยใช้ชื่อไฟล์ “กรม กระทรวง” อำทิ “สศช. ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี” ภำยในวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผ่ำนทำง URL : https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9  

๒. กำรน ำเข้ำรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกสิ้นไตรมำสในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
/๒.๑ กำรน ำเข้ำ... 

https://forms.gle/K23rPoKdASSCmaRT9


 
 

-๒- 

๒.๑ กำรน ำเข้ำและกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR  

๒.๑.๑ กำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M๑ - M๕) ที่ยังไม่เคยน ำเข้ำระบบฯ  
(รำยกำรโครงกำรในระบบฯ ทีแ่สดงเป็นสีเทำ) โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “เพ่ิมโครงการ >> โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)” พร้อมทั้งส่ง
อนุมัติข้อมูล (M๗) ในระบบ eMENSCR ตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง ดังนี้ 

๑) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ ำข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ (วันที่ ๑ ตุลำคม – วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔) 

๒) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมปีปฏิทิน ขอให้น ำเข้ำข้อมูล
โครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

๓) กรณีเป็นโครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งอื่น 
ขอให้น ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ได้แก่ (๑) วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๕ 
หรือ (๒) วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๕ หรือ (๓) วันที่ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

๒.๑.๒ กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโครงกำรภำยใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนเมนู “กิจกรรม Big Rock  >> ปุ่มฟันเฟืองในกล่องจัดการ >> รายชื่อโครงการภายใต้ Big Rock >> 
ปุ่มฟันเฟืองหลังชื่อโครงการที่ต้องการแก้ไข >> ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๕”  
พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ เดือน โดยระบบจะเปิดให้แก้ไขในช่วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในระบบ eMENSCR 

๒.๒.๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนในทุกสิ้นไตรมำส  
โดยใช้ username และ password ของกองเจ้ำของโครงกำรในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
(M๖) พร้อมทั้งส่งอนุมัติ (M๗) ในระบบ eMENSCR ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมำส ตำมกรอบระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดไว้ในหนังสือที่อ้ำงถึง 

๒.๒.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ภำยใต้แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock กรณีท่ีหน่วยงำนของท่ำนได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร/กำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒.๒.๑  โดยขอให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักประมวลผลข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร/กำรด ำเนินงำนภำยใต้เป้ำหมำยย่อย (MS) ของกิจกรรม Big Rock ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำมำประเมินควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยย่อย (MS) นั้น ๆ โดยด ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ eMENSCR  
ด้วย username และ password ของกองที่ได้รับมอบหมำยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ภำยในเดือนถัดจำกกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร/กำรด ำเนินงำนข้ำงต้น เพ่ือที่
ส ำนักงำนฯ จะได้ประมวลข้อมูลและจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ในทุกสิ้นไตรมำสได้ทันในแต่ละรอบกำรรำยงำนฯ ตำมกรอบระยะเวลำ และ
ทันต่อกำรเสนอคณะรัฐมนตรีและรำยงำนรัฐสภำทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก มีห้วงระยะเวลำ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของเป้ำหมำยย่อย (MS) ดังนี้ 

 

/๑) ไตรมำสที.่.. 



 
 

-๓- 

๑) ไตรมำสที่ ๑ ภำยในวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  
๒) ไตรมำสที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๕ 
๓) ไตรมำสที่ ๓ ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
๔) ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมรำยกำรและระยะเวลำที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์
ในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนขับเคลื่อนฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักงำนฯ จะได้
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ เสนอต่อที่ประชุมร่วมประธำนกรรมกำรปฏิรูป 
ทุกคณะ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๘ , ๖๒๒๕ 
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรจัดสรร
งบประมำณโครงกำรฯ ปี ๒๕๖๕ 

https://bit.ly/3B9crju 
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