การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
สูการปฏิบัติ
นายดนุชา พิชยนันท
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

วันจันทรที่ 7 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร

1

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560
มาตรา 65 รัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เป น เป า หมายการพั ฒ นาประเทศ
อย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ เป น กรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ เกิดการผลักดันไปสู
เปาหมายเดียวกัน
ม า ต ร า 1 4 2 ก า ร เ ส น อ ร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป ง บประมาณ ต อ งความ
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละ
แผนพัฒนาตางๆ
มาตรา 162 คณะรั ฐ มนตรี ที่ จ ะเข า
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น ต อ งแถลง
นโยบายตอรัฐสภา ซึ่งตองสอดคลอง
กับหนาที่ของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ
และยุทธศาสตรชาติ
ธันวาคม 2563

หมายเหตุ :
1. นับตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ใหใชชื่อวา “แผนปฏิบัติการดาน …
ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เวนแตไดมีการระบุชื่อแผนไวในกฎหมาย กอนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560
เช น พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกํ า หนด พระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง มติ ครม. เป น ต น ว า ให ใ ช ชื่ อ แผนว า
แผนแมบทดาน... แผนพัฒนา... หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใชชื่อแผนตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนั้น ๆ
2. แผนปฏิบัติ ราชการสํ าหรั บองคการมหาชน และ องค กรอิ สระ ใหใชชื่อ “แผนปฏิ บัติการ….. (ชื่ อหน วยงาน)....” สํ าหรั บ
รัฐวิสาหกิจ ใหใชชื่อ “แผนวิสาหกิจ...” เวนแตไดมีการระบุไวในกฎหมายใหใชชื่ออื่น และ “แผนปฏิบัติการดาน...”
สําหรับกรณีแผนที่เปน issue base
nscr.nesdc.go.th

2

(ราง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ความเปนมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
มีเปาหมาย 3 ประการ
(1) ประเทศชาติ มี ค วามสงบเรี ย บร อ ย มี ค วาม
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สั งคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
ธันวาคม 2563

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
กําหนดใหแผนการปฏิรูป
ประเทศต อ งสอดคล อ ง
กั บ แผนแม บ ทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ
และกําหนดใหในกรณีมีเหตุจําเปนตองแกไข
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพราะมีการแกไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบทฯ หรือ
เพราะเหตุ อื่ น ใดให ค ณะรั ฐ มนตรี แ จ ง ให
คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศดําเนินการแกไข
ปรับปรุงโดยเร็ว
nscr.nesdc.go.th

6 เมษายน 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ จํานวน 11 ดาน
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

13 ตุลาคม 2561

ยุทธศาสตรชาติไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

18 เมษายน 2562

แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ไ ด ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา จํานวน 23 ประเด็น

7 พฤษภาคม 2562

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
3

(ราง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม

เนนเฉพาะกิจกรรม Big Rock

สวนมากมีลักษณะเปนภารกิจ
ปกติของหนวยงาน

กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนที่มีความชัดเจน
ตัด กิจ กรรมปกติ/ คัด เลือกเฉพาะที่จ ะสงผลตอ
ประชาชนอยา งมีนั ยยะสําคัญ (Big Rock) /
ปรับที่มีความทับซอนกันระหวางดาน

โครงการและกิจกรรม
มีจํานวนมาก

ทบทวนกฎหมาย โดยคัดเลือกเฉพาะ
กฎหมายที่มีความสําคัญ และสอดคลอง
กับนโยบาย

กิจกรรมมีความซ้ําซอน
ระหวางดานตาง ๆ

ทบทวนขอเสนอการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62

เปาหมายและตัวชี้วัด
ในระดับแผน
ขาดความชัดเจน

ระบุหนวยงานรับผิดชอบหลักที่ชัดเจน

ทั้งนี้ อาจไมกอใหเกิดการปฏิรูปประเทศและการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

ปรับโครงสรางของแผนการปฏิรูประเทศ
13 ดานใหเปนรูปแบบเดียวกัน
4

การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผานกระบวนการจัดสรรงบประมาณ

สํานักงบประมาณ
กํ าหนดนโยบายการจั ดสรร
งบประมาณ และกรอบยุทธศาสตร
จัดสรรงบประมาณประจําป 2565
จากแนวทาง/ประเด็นการพั ฒนา
ของ แผนยอยภายใตแผนแมบทฯ
แผนแมบทเฉพาะกิจฯและแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บปรั บ ปรุ ง )
เพื่ อให หน วยงานจั ดทํ าโครงการ
รองรับประเด็นดังกลาว และเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป 2565 ตอไป
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

5

การปรับแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
1

กํ า ห น ด เ ป า ห ม า ย แ ล ะ
ตั ว ชี้ วั ด ในระดั บ แผนที่ มี
ความชั ด เจน สามารถวั ด
ผล สั มฤ ท ธิ์ ได อ ย าง เป น
รูปธรรม

6

ปรับโครงสรางของแผนการ
ปฏิ รู ป ระเท ศแต ล ะด า น
ให เ ป น รู ปแบ บเดี ยวกั น

ที่ประชุมรวมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ
เห็นชอบ 19 ต.ค.63
ธันวาคม 2563

2

ตั ด ที่ เ ป น กิ จ กรรมปกติ /
คัดเลือกเฉพาะที่จะสงผลตอ
ประชาชนอย า งมี นั ย ยะ
สําคัญ (Big Rock) / ปรับที่มี
ความทับซอนกันระหวางดาน

3

ทบทวนกฎหมายใตแผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยคั ด เลื อ กเฉพาะ
กฎหมายที่มีความสําคัญ พิจารณา
ความสอดคล อ งกั บ นโยบาย
รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของ
การเสนอกฎหมาย

5

พิ จารณาความเห็ นชอบของ
หนวยงานรับผิดชอบตามมาตรา 26
และมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ฯ
ปรับปรุงชื่อหนวยงานใหสอดคลอง
กั บ ข อ เท็ จ จริ ง ระบุ ห น ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก/รองทีช่ ัดเจน

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
เห็นชอบ 9 พ.ย.63

เสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 30 วันนับจาก
คยช.พิจารณา

nscr.nesdc.go.th

4

ทบทวนข อ เสนอให จั ด ตั้ ง
หน ว ยงานของรั ฐ ตามมติ
ครม. เมื่อ วัน ที่ 2 มกราคม
2562

รายงานตอสภา

ประกาศใช
ในราชกิจจาฯ
6

ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการปฏิรูปประเทศ
ประเทศมีเสถียรภาพและมั่นคงภายใต
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท รงเปนประมุข

การรูเทาทันสถานการณ
และสื่อที่มีประสิทธิภาพ
ที่สามารถเลือกเสพได

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
มีความยั่งยืน

ประชาชนไดรับบริการอยางมี
มาตรฐาน ภายใตการเชื่อมโยง
ขอมูลดิจิทัลของทุกภาคสวน

ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และสอดรับความตองการ
กับโลกอนาคต

การจัดสรรสวัสดิการ
และโอกาสที่เทาเทียม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
กฎหมายที่เอื้อตอการดําเนินชีวิต
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย
ไมเลือกปฏิบัติ มีการคุมครองพยานที่เปนระบบ
ธันวาคม 2563

ปริมาณพลังงานที่เพียงพอ
และเขาถึงไดในราคา
ที่เปนธรรม

nscr.nesdc.go.th

แรงงานมีสมรรถนะ
ที่เอื้อตอการ
ประกอบอาชีพ
7

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสูการปฏิบัติ
เนนขับเคลื่อนเฉพาะกิจกรรม Big Rock ใหเห็นผลสัมฤทธิ์ในป 2565
กิจกรรมตามแผนฉบับเดิม ใหหนวยงานรับไปดําเนินการเปนภารกิจปกติ
แผนขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอประชาชน
อยางมีนัยสําคัญ

(Big Rock)

กรอบการขับเคลื่อนที่สําคัญ
ธันวาคม 2563

รายงานผลการดําเนินงาน
ทุกรอบไตรมาส
ผาน
eMENSCR

บรรลุเปาหมายประเด็น
การปฏิรูปประเทศ

เครื่องมือในการกํากับติดตามการดําเนินงาน
nscr.nesdc.go.th

8

การชี้แจง

การจัดทําแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
ประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)

ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

9

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)*
วันนี้

ดําเนินงานกิจกรรม
Big Rock คูขนานกับ
กิจกรรมของแผนเดิม

สื่อสารสรางความเขาใจ
กิจกรรม Big Rock เพื่อ
ถายทอดสูหนวยงานปฏิบัติ

1

2

การจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อใชในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ

การขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการระหวาง
แผนการปฏิรูปประเทศ

สิ่งที่หนวยงานตองทําในวันนี้

ธันวาคม 2563

5

4

3

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทําแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock”

หนวยงานผูรับผิดชอบหลักตระหนักรู
เปาหมาย และกระบวน
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนินโครงการภายใต
กิจกรรม Big Rock

6

* ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

หนวยงานสามารถรับรูและเขาใจเกี่ยวกับเปาประสงค
ของกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) และเขาใจขั้นตอนและ
วิธีการสูการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาหมายประเด็นการปฏิรูปประเทศ
nscr.nesdc.go.th

การติดตามเรงรัดการ
ดําเนินงานตามแผนฯ

รวมกันจัดทํา (ราง) แผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock โดยจําลอง
การกรอกขอมูล ดังนี้
10

ผูเกี่ยวของในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสูการบรรลุผล
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ดาน

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก

หนวยงานรวมดําเนินการ

• ขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามในระดั บ
นโยบาย
• ใ ห ข อ สั ง เ ก ต ข อ เ ส น อ แ น ะ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
• พิ จ ารณาความเหมาะสมของ
แผนขับเคลื่อนฯ

• จัดทําแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock รวมกับ
คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ และหน ว ยงานร ว ม
ดําเนินการ
• ประสานงานรวมกับคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ และ
หนวยงานรวมดําเนินการอยางบูรณาการ
• รายงานผลความคืบหนาของการดําเนินงานตามเปาหมาย
ของกิจกรรม Big Rock

• รับประเด็นที่เกี่ยวของไปกําหนดโครงการ/การดําเนินงาน
ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Rock รวมกัน
• ขับเคลื่อนการโครงการ/การดําเนินงาน ภายใตกิจกรรม
Big Rock ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
• รายงานผลการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน ภายใต
กิจกรรม Big Rock ที่กําหนด

สศช. ในฐานะ
สํานักงานเลขานุการฯ

ธันวาคม 2563

• สนับสนุนการดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
• รายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาทราบทุก 3 เดือน ตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560
• รายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนการปฏิรปู ประเทศ
nscr.nesdc.go.th
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สาระสําคัญของ (ราง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
องคประกอบที่สําคัญของ (ราง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1
2
3
QR Code
(ราง) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)
ธันวาคม 2563

4

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ผลอันพึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น คาเปาหมายและตัวชี้วัด

กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ
(Big Rock)
ขอเสนอในการมีหรือแกไขปรับปรุงกฎหมาย
nscr.nesdc.go.th
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชน
อยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)
 เปาหมายของกิจกรรม Big Rock
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
 หนวยงานรวมดําเนินการ
 เปาหมายยอย (milestone : MS)
 เวลาที่แลวเสร็จของเปาหมายยอย
 โครงการ/การดําเนินงาน

ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)
แผนระดับ 1

ยุทธศาสตรชาติ

ความสําคัญแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock

แผนปฏิรูปประเทศ...

แผนระดับ 2

แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผนขับเคลื่อน Big Rock

นโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ

แผนระดับ 3
โครงการ/
การดําเนินงาน
ธันวาคม 2563

X1

X2

X3

X4

X5

X6

nscr.nesdc.go.th

X7

Xn

ใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของแต ละขั้ นตอนและวิ ธีก ารของ
กิจกรรม Big Rock โดยมีการระบุ
เป า หมายความสํ าเร็ จ ระยะเวลา
แลวเสร็จ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไวอยางชัดเจน เพื่อใหการเกิดการ
แปลงแผนไปสู ก ารปฏิ บั ติไ ด อ ย า ง
เปนรูป ธรรม และสามารถติดตาม
เรงรัดความคืบหนาในการดําเนินงาน
ตามเปาหมายไดอยางตรงจุด
14

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)
* ตองเห็นผลลัพธในป 2565
เปาอันพึงประสงคของ
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ดาน

CR 01 CR 02 CR 03 ... CR 13

เปาหมายกิจกรรมปฏิรูปที่สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ
(Big Rock)

...

BR 0105

BR 0201

...

BR 0205

BR 0301

...

BR 0305

...

BR 1305

1

ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความ
สามั คคีป รองดอง มีการพั ฒนาอย างยั่ งยื น
ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
ความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับ
การพัฒนาดานจิตใจ

2

สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา

3

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

...

BR 0101

เปาหมายของ
แผนการปฏิรูปประเทศ

BR 1301
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

แผนระดับที่ 2
แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูป
ประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

นโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ

ยุทธศาสตรชาติ
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
15

แบบฟอรมแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock)

1

วันนี้

2

แบบสรุปโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ไปดําเนินการตอ... หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก และหนวยงาน

รวมดําเนินการกําหนดโครงการ/การดําเนินงาน
ที่สนับสนุนกิจกรรม Big Rock

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก
และ
คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
รวมกันจัดทํา
แผนขับเคลื่อนฯ

***จัดทําขอเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรมที่กําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)

ทั้งนี้ หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก สงแผนขับเคลื่อนฯ กลับมายัง สศช.
ทาง e-mail : nscr@nesdc.go.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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การจัดทํารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ตัวอยางการจัดทําแผนขับเคลื่อนฯดานการเมือง
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เลม (ราง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1

2

ระบุเลขระบุรหัส
“00”คูแรก เลขเลมแผนการปฏิรูปประเทศ
“00”คูหลัง เลขกิจกรรม Big Rock

1
2
3
คณะกรรมการปฏิรูปและหนวยงานรับผิดชอบหลักรวมกันกําหนดหนวยงาน
รวมดําเนินการในการขับเคลื่อนขั้นตอนของกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ หนวยงาน
รวมดําเนินการตองมีโครงการสนับสนุนกิจกรรม Big Rock

3
ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

กรอบสีเหลือง รายละเอียดตามเลมแผนการปฏิรูปประเทศ
กรอบสีแดง หนวยงานผูรับผิดชอบหลักและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ พิจารณารวมกัน

nscr.nesdc.go.th
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การจัดทํารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ตัวอยางการจัดทําแผนขับเคลื่อนฯดานการเมือง
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เลม (ราง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

1
2
3

ระบุชวงระยะเวลาเริม่ ตน
และสิ้นสุดการดําเนินการ
ของในแตละเปาหมายยอย

1
2
3
ระบุเปาหมายยอย (MS) ซึ่งแปลงจากขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ในเลม (ราง)
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเรียงลําดับขั้นตอนตามระยะเวลาแลวเสร็จ (ไมจําเปนตอง
เรียงลําดับตามขั้นตอนในเลมฯ ทั้งนี้ ขั้นตอนที่แปลงจากในเลมฯ ไปสูเปาหมายยอย (MS) อาจจะมีมากกวา
1 เปาหมายยอย (MS) หรือไมมีก็ได
หมายเหตุ

กรอบสีเหลือง รายละเอียดตามเลมแผนการปฏิรูปประเทศ
กรอบสีแดง หนวยงานผูรับผิดชอบหลักและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ พิจารณารวมกัน

ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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การจัดทํารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ตัวอยางการจัดทําแผนขับเคลื่อนฯดานการเมือง
เสน Timeline ตามชวงระยะเวลาที่คาดวาจะ
แลวเสร็จของแตละเปาหมายยอย (MS) ใชใน
การติดตามประเมินผลรอบการรายงานตาม
มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1
MS2
MS3

MS1

MS2

MS3

นําเปาหมายยอย (MS) ในตารางดานบนมากําหนดจุดระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จ บนเสน Timeline
โดยเปาหมายยอย (MSn) ตองอยู ณ สิ้นสุดไตรมาส และเปาหมายยอย (MSn.n) ตองอยูกอน ณ สิ้นสุดไตรมาส

*เพื่อใชในการติดตาม ตรวจสอบความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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การจัดทํารายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หนวยงานรวมดําเนินการ/หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก
ระบุรายละเอียด ดังนี้

ตัวอยางดานการเมือง

สวนโครงการ/การดําเนินงาน

หนวยงานรวมดําเนินการทุกหนวยงานจําเปนตอง
มีโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

***จัดทําขอเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรมที่กําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ การเพิ่มเติมโครงการ/การดําเนินงานในภายหลังตองเปนความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
nscr.nesdc.go.th
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การดําเนินงานระยะตอไป
สศช.จะจัดทําหนังสือถึงหนวยงานรับผิดชอบหลักของแตละ
กิจกรรม Big Rock เพื่อใหดําเนินการจัดทําแผนขับเคลื่อนฯ

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการ
หนวยงานรวมดําเนินการ
หารือรวมกันเพื่อจัดทํา
แผนขับเคลื่อนฯ ใหสมบูรณครบถวน

ธ.ค. 63

7 ธ.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศสูการปฏิบัติ
ธันวาคม 2563

หนวยงานผูรับผิดชอบหลักสงแผนขับเคลื่อนฯ มายัง สศช.
ทาง e-mail : nscr@nesdc.go.th
ภายในวันที่ 15 ม.ค.64

หนวยงานรายงานผลการ
ดําเนินงานรอบสิ้นไตรมาส 2
(M6) ของทุกโครงการภายใต
กิจกรรม Big Rock
ภายในเดือน เม.ย.64

สศช. นําขอมูลรายละเอียดของ
แผนขับเคลื่อนฯ เขาสูระบบ eMENSCR

ม.ค. 64

ก.พ. 64

มี.ค. 64

คณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ
แลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ม.ค.64

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก และ
หนวยงานรวมดําเนินการ

เฉพาะที่ระบุไวในแผนขับเคลื่อนฯ
บันทึกรายละเอียด
ขอมูล M1-M5 ของโครงการป 2564
ภายใตกิจกรรม Big Rock ที่กําหนด

ภายในเดือน มี.ค. 64

nscr.nesdc.go.th

เม.ย. 64

สศช. รายงาน
ความคืบหนา
การดําเนินงาน
ตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
ทุก 3 เดือน
ตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญฯ

พ.ค. 64

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก/
ฝายเลขาฯ ประมวลผล
ความสําเร็จของทุกโครงการ
ภายใตกิจกรรม Big Rock
ทุกไตรมาส
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การรายงานผลการดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ
สศช. นํารายละเอียดของ
แผนการขับเคลื่อนฯ
เขาในระบบ eMENSCR
เพื่อเปนขอมูลตั้งตน

หนวยงานหลัก และ หนวยงานรวมดําเนินการ

(เฉพาะที่ระบุไวในแผนขับเคลื่อน)
บันทึกรายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน M1-M5
ที่สอดคลองกับกิจกรรม Big Rock ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลการดําเนินงาน M6
รอบสิ้นไตรมาสที่ 2
ภายในเดือนเมษายน 2564

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน (M6)
เปนรายไตรมาส

ธันวาคม 2563

* นําเขาขอมูลไดเฉพาะโครงการ/การดําเนินการ ที่ปรากฏในแผนการขับเคลื่อน
โดยหนวยงานหลักและหนวยงานรวมดําเนินการเทานั้น
nscr.nesdc.go.th

สรุปความคืบหนาของประเด็น
Big Rock ประจําไตรมาส
โดยฝายเลขาฯ และหนวยงานหลัก
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สิ่งที่ตองดําเนินการในวันนี้

สิ่งที่คาดหวังในวันนี้

(ราง) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1
2

หนวยงานรับผิดชอบหลักทําความเขาใจกิจกรรมBig Rock

รวมกันจัดทําแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) โดย
 กําหนดหนวยงานรวมดําเนินการ เพื่อถายทอดขั้นตอน
และวิธีการ ไปสูการจัดทําโครงการ/การดําเนินงานที่
สงผลตอเปาหมายยอยตอไป
 กําหนดเปาหมายยอย (MS) ที่จะไดรับจากการดําเนิน
ตามขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock
 กํ า หนดช ว งระยะเวลาเริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ด ในการ
ดําเนินการเพื่อใหเปาหมายยอย (MS) สําเร็จ

ดําเนินการวันนี้

ดําเนินการหลังจากนี้

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th

จัดสงแผนขับเคลื่อนฯ มายัง สศช.
ภายในวันที่ 15 ม.ค.65
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ความรู
คุณธรรม
ความเพียร
พอประมาณ
หลักเหตุและผล
ภูมิคุมกัน

เว็บไซต : http://nscr.nesdb.go.th
E-mail : emenscr@nesdb.go.th
nscr@nesdb.go.th

@nscr
ธันวาคม 2563

nscr.nesdc.go.th
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ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศดาน.....

CR
เปา
CR

CR 0X

CR 02

CR 01

เปาอันพึงประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศ

BR

BR 0101

กิจกรรม Big Rock
เปาหมาย
BR

BR 010101

BR 0103

BR 0102
BR 010102

BR 010103

BR 0104

BR 0105

BR 01010X

เปาหมายกิจกรรม Big Rock

เปาหมาย
ML

ML 01010101

ML 01010102

ML 01010103

ML 0101010X

เปาหมายกิจกรรมยอย

X

โครงการ/การดําเนินงาน

ธันวาคม 2563

X1

X2

X3

X4

Xn
nscr.nesdc.go.th
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