ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงกำรคลัง
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำ คั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำ คั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงำน
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงพำณิชย์
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลั กเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลั กเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่ กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
/กำรติดตำม...

-๒ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำ คั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลำง
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลั กเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลั กเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลั กเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน นำยกสภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่ กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิท ธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘

สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ ๑๐๑๐๐
๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ

เรียน ผู้จัดกำรกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบฟอร์ มแผนกำรขับเคลื่ อ นกิ จกรรมปฏิรู ปที่จ ะส่ งผลให้ เ กิด กำรเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock)
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศสู่กำรปฏิบัติ
ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน
๒๕๖๓ ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ ำ ง) แผนกำรปฏิ รูป ประเทศ (ฉบับ ปรั บปรุ ง) และมอบหมำยให้ ส ำนัก งำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีมติเห็น ชอบแนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยให้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลตำม
เป้ ำ ประสงค์ ภ ำยในกรอบระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้ แ ผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยต่อไป
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุ ผ ลอย่ ำงเป็ น รู ป ธรรม ส ำนั กงำนฯ จึงกำหนดให้ มี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ำยทอดขั้นตอนและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในแผนฯ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนฯ
ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ พิจารณาหน่วยงานในสังกัด กระทรวงของท่า นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อมอบหมาย
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ จานวนไม่เกิน ๓ ท่าน ต่อ ๑ กิจกรรม Big Rock เพื่อดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชำชนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ
(Big Rock) ร่วมกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำเอกสำร (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำก QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้ เพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อมูลประกอบ
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนฯ ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับกำรเข้ำร่วม
กลับมำยังสำนักงำนฯ ภำยในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ได้ทำง QR Code ที่ปรำกฏตำมท้ำยเอกสำรนี้
อนึ่ ง ส ำหรั บ กำรรำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
Big Rock หลังจำกกำรประกำศบังคับใช้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงำนฯ จะได้พัฒนำ
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ให้เป็นระบบหลักเดียวในกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ
/กำรติดตำม...

-๒กำรติดตำมและกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกิจกรรม Big Rock ภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยจะ
ดำเนินกำรชี้แจงรำยละเอียดของขั้นตอนและวิธีกำรรำยงำนผลฯ ให้ทรำบในโอกำสต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุม ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยดนุชำ พิชยนันท์)
เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดำวน์โหลด
(ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

ลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมออนไลน์

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๕, ๖๒๒๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th https://bit.ly/39kwbpn https://forms.gle/fm
LMdugZ3CthzY7T7

