
ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏริูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิและ เป้าหมายระดบัหมดุหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเดน็แผนแม่บทฯ หมุดหมายของ
แผน 13

CR01 การเมือง CR01G01 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง 
ตลอดจนเกดิความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ และพรรคการเมืองและ
นักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

BR0101 การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

BR010101 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

(01) ความมั่นคง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

BR010201 ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะอย่างแท้จริง

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ และกจิกรรม
สาธารณะให้กบัประชาชน

BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

BR010301 ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความ
ขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

(01) ความมั่นคง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

(01) ความมั่นคง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง BR010401 พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน
 สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการ
คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

(01) ความมั่นคง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

(01) ความมั่นคง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพือ่การปฏิรูปประเทศ

BR010501 โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญต้ังอยู่บนพืน้
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวชิาการ มีความ
โปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่าง
รัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม

(01) ความมั่นคง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

กลยทุธ์ของหมุดหมายที่เก่ียวข้อง

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 13
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย Y1แผนปฏริูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย



ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปูประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเดน็แผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR02G01 บริการของรัฐมีประสิทธภิาพและมีคุณภาพ
เปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

BR0201 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการ
บริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจทิลั

BR020101 1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการ รวมถึงข้อมูลดิจทิลัส าคัญของ
ภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จา่ยน้อย และตรงตามความจ าเปน็
ทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเปน็ดิจทิลัเพิ่มขึน้ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130001 กลยุทธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด

CR02G02 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธภิาพ 
ด้วยการน านวตักรรมเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

BR020102 2. ภาครัฐมีดิจทิลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจทิลั รวมถึงระบบ
ข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจดัการ การ
ด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจทิลัที่สร้างความ
เชือ่มัน่ ความไวว้างใจ และการยอมรับระหวา่งกันที่ซ่ึงตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของประชาชนและภาคธรุกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้าน
เกษตรและการบริหารจดัการน้ า (4) ด้านการทอ่งเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและ
การกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน วสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และธรุกิจที่เกิดขึน้ใหม่ (Startups)

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเปน็ดิจทิลัเพิ่มขึน้ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 กลยุทธท์ี่ 3 การปรับเปล่ียนภาครัฐเปน็รัฐบาลดิจทิลัที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจดัการ
เพื่อการพฒันาประเทศ

BR020103 3. ภาครัฐพฒันาสู่การเปน็องค์กรขีดสมรรถนะสูงเทยีบเทา่มาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปล่ียนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปล่ียน อย่างรวดเร็วและ
เปน็พลวตัในยุคชีวติวถิีใหม่ (New Normal) เปน็ภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคล่ือน
โดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน 
อย่างแทจ้ริง

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเปน็ดิจทิลัเพิ่มขึน้ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 กลยุทธท์ี่ 3 การปรับเปล่ียนภาครัฐเปน็รัฐบาลดิจทิลัที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจดัการ
เพื่อการพฒันาประเทศ

BR020104 4. ประชาชน และทกุภาคส่วน มีความเชือ่มัน่และไวว้างใจในการท างานของภาครัฐ 20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเปน็ดิจทิลัเพิ่มขึน้ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130001 กลยุทธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด

 BR0202 จดัโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐใหม้ี
ความยืดหยุน่ คล่องตัว และเปล่ียนแปลงได้
ตามสถานการณ์

BR020201 โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มี
ความยืดหยุน่ คล่องตัว ทนัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถบรูณาการระบบงาน เงิน คน 
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป
 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220101 กฎหมายไม่เปน็อุปสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุง่ใหป้ระชาชนในวงกวา้งได้รับประโยชน์
จากการพฒันาประเทศโดยทั่วถึง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 กลยุทธท์ี่ 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของภาครัฐใหย้ืดหยุน่ 
เชือ่มโยง เปดิกวา้ง และมีประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อการ
พฒันาประเทศ

BR0203 ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ
สู่ระบบเปดิ เพื่อใหไ้ด้มาและรักษาไวซ่ึ้งคนเก่ง 
ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลัก
คุณธรรม

BR020301 ภาครัฐสามารถบริหารจดัการก าลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธภิาพและความ
คล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคล่ือนย้าย และใช้ประโยชน์ก าลังคนใหต้รงกับ
ความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ และ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200501 บคุลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจติสานึก มีความสามารถสูง มุง่มัน่ และเปน็
มืออาชีพ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 กลยุทธท์ี่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพฒันา
บคุลากร ใหม้ีทกัษะที่จ าเปน็ในการใหบ้ริการภาครัฐดิจทิลั และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพฒันาประเทศ

BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการใน
ระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

BR020401 สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ ใหร้าชการในส่วนภมูิภาค มี
ความคล่องตัว สามารถบรูณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบ
บริหารงานบคุคลได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยใหเ้กิดการสานพลัง (Collaboration) 
ระหวา่งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อใหเ้ปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาล
ของการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี

15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพฒันามีบทบาทในการพฒันาสังคมมากขึน้อย่างต่อเนื่อง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 กลยุทธท์ี่ 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของภาครัฐใหย้ืดหยุน่ 
เชือ่มโยง เปดิกวา้ง และมีประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อการ
พฒันาประเทศ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200301 เปดิโอกาสใหภ้าคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจดับริการและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 กลยุทธท์ี่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพฒันา
บคุลากร ใหม้ีทกัษะที่จ าเปน็ในการใหบ้ริการภาครัฐดิจทิลั และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพฒันาประเทศ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200302 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทนัสมัยในการจดับริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใหก้ับ
ประชาชน

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 กลยุทธท์ี่ 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของภาครัฐใหย้ืดหยุน่ 
เชือ่มโยง เปดิกวา้ง และมีประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อการ
พฒันาประเทศ

BR0205 ขจดัอุปสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ และ
การเบกิจา่ยเงินเพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทจุริต

BR020501 1. หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธภิาพ มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจดัซ้ือจดัจา้งเปน็แบบดิจทิลั
ในทกุขัน้ตอน มีการบรูณาการ และเชือ่มโยงข้อมูลด้านการจดัซ้ือจดัจา้งกับระบบ
อื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเปน็ดิจทิลัเพิ่มขึน้ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 กลยุทธท์ี่ 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของภาครัฐใหย้ืดหยุน่ 
เชือ่มโยง เปดิกวา้ง และมีประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อการ
พฒันาประเทศ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200301 เปดิโอกาสใหภ้าคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจดับริการและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 กลยุทธท์ี่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพฒันา
บคุลากร ใหม้ีทกัษะที่จ าเปน็ในการใหบ้ริการภาครัฐดิจทิลั และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพฒันาประเทศ

BR020502 2. มีระบบในการติดตามและปอ้งกันการทจุริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบปอ้งกันการทจุริต เพื่อสร้างความ
โปร่งใส และการทจุริตการจดัซ้ือจดัจา้งลดลง

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200501 บคุลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจติสานึก มีความสามารถสูง มุง่มัน่ และเปน็
มืออาชีพ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 กลยุทธท์ี่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพฒันา
บคุลากร ใหม้ีทกัษะที่จ าเปน็ในการใหบ้ริการภาครัฐดิจทิลั และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพฒันาประเทศ

CR02 การบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
แผนปฏริูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock



ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏริูปประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

รหสัแผน
ปฏริูปประเทศ

แผนปฏริูป
ประเทศ

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR03 กฎหมาย CR03G01 กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัย
 กอ่ให้เกดิความเหล่ือมล ้าและไม่
เป็นธรรม สร้างภาระแกป่ระชาชน
และเป็นอปุสรรคต่อการประกอบ
อาชพีได้รับการยกเลิกหรือแกไ้ข
ปรับปรุง

BR0301 จดัให้มีกลไกยกเลิกหรือแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอปุสรรคต่อการ
ด้ารงชวีิตหรือการประกอบอาชพีของประชาชน

BR030101 กระบวนงานที่เกี่ยวกบัการอนุญาตและกฎหมายที่
สร้างภาระหรือเป็นอปุสรรคต่อการด้ารงชวีิตหรือการ
ประกอบอาชพีของประชาชนได้รับการปรับปรุง

22 220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพฒันาประเทศโดย
ทั่วถงึ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถงึได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื อต่อการพฒันาประเทศ

CR03G02 ความสะดวกในการเขา้ถงึ รับรู้ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน

BR0302 จดัให้มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ให้มีการ
พจิารณาปรับเปล่ียนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพนิัย เพือ่
ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

BR030201 ให้มีการปรับเปล่ียนโทษทางอาญาที่ไม่ใชค่วามผิด
ร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพนิัย เพือ่ลดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

22 220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพฒันาประเทศโดย
ทั่วถงึ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถงึได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื อต่อการพฒันาประเทศ

BR0303 จดัให้มีกลไกก้าหนดให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ควบคุม ก้ากบัดูแล
 และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น้า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการด้าเนินการเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการบังคับใชก้ฎหมาย

BR030301 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ควบคุม 
ก้ากบัดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น้า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการด้าเนินการเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการบังคับใชก้ฎหมายและการ
ให้บริการประชาชน

22 220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพฒันาประเทศโดย
ทั่วถงึ

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถงึได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื อต่อการพฒันาประเทศ

22 220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใชก้ฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกจิ ทั่วถงึ ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็น
ธรรม

BR0304 จดัให้มีกลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจดัท้า
และเสนอร่างกฎหมาย

BR030401 ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิในการเสนอร่างกฎหมาย 22 220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพฒันาประเทศโดย
ทั่วถงึ

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถงึได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื อต่อการพฒันาประเทศ

22 220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันากฎหมาย

BR0305 จดัท้าประมวลกฎหมายเพือ่รวบรวมกฎหมาย
เร่ืองเดียวกนัไว้ด้วยกนัเพือ่ความสะดวกในการ
ใชง้าน

BR030501 ประชาชนสามารถเขา้ถงึกฎหมายได้โดยสะดวกและ
สามารถเขา้ใจเนื อหาของกฎหมายได้โดยง่าย

22 220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพฒันาประเทศโดย
ทั่วถงึ

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถงึได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนและพฒันาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื อต่อการพฒันาประเทศ

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เก่ียวข้องเปา้หมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 13
กิจกรรม Big Rockเปา้หมายอันพึงประสงค์ เปา้หมายของกิจกรรม Big Rock เปา้หมายของหมุดหมาย



ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปูประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเดน็แผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR04 กระบวนการยติุธรรม CR04G01 การอ านวยความยติุธรรมในแต่ละขั้นตอน
เป็นไปอยา่งโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และเข้าถึงง่ายโดย
เสมอภาค

BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า 
ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยติุธรรม

BR040101 หน่วยงานที่เกีย่วข้องในกระบวนการยติุธรรมมีระบบ
ให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มี
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
 เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธภิาพและตอบโจทยป์ระชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยดืหยุน่ เชื่อมโยง เปิดกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอือ้ต่อการ
พัฒนาประเทศ

CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ า และพัฒนาระบบการ
บริหารงานยติุธรรมเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี BR040201 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์
กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งสถานีต ารวจทั่ว
ประเทศ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มี
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
 เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธภิาพและตอบโจทยป์ระชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130001 พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย ์
สะดวก และประหยดั

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

BR040301 ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ 
ค าแนะน าด้านกฎหมาย ในการด าเนินคดี การ
ด าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ขึ้น

22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มี
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
 เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธภิาพและตอบโจทยป์ระชาชน

P131301 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130001 พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย ์
สะดวก และประหยดั

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว BR040401 มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพื่อให้เข้าถึง
กระบวนการยติุธรรมได้อยา่งมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มี
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
 เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธภิาพและตอบโจทยป์ระชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004 สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือ้ต่อการพัฒนาประเทศ

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกมุ
 และการสอบปากค าในการสอบสวน

BR040501 มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพื่อเข้าถึง
กระบวนการยติุธรรมได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยติุธรรม

220201 การอ านวยความยติุธรรม มี
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
 เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธภิาพและตอบโจทยป์ระชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004 สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือ้ต่อการพัฒนาประเทศ

กลยทุธ์ของหมุดหมายทีเ่ก่ียวขอ้งเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่13
แผนปฏริูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย



ความสอดคล้องของประเด็นปฏริูปประเทศ กับเปา้หมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เปา้หมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเดน็แผนแมบ่ทฯ หมดุหมายของแผน 13

CR05 เศรษฐกิจ CR05G01 ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High 
Value Added)

BR050101 ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป 
และผลิตภณัฑ์ชีวภาพ

3 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภณัฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึน้ หมุดหมายที่ 1 ไทยเปน็
ประเทศชัน้น าด้าน
สินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

P130101 การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป

P13010001 การส่งเสริมการผลิดและการตลาดของสินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูปที่มีมูลค่าสูง

CR05G02 กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของ
ภาคสังคม

BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ทอ่งเที่ยวคุณภาพสูง

BR050201 ความสามารถในการแข่งขันด้านทอ่งเที่ยวสูงขึน้
และสามารถกลับมาเปน็กลไกหลักในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ

5 การทอ่งเที่ยว 050102 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วฒันธรรมเพิ่มขึน้

หมุดหมายที่ 2 ไทยเปน็
จุดหมายของการ
ทอ่งเที่ยวที่เนน้คุณภาพ
และความยัง่ยืน

P130201 การเปล่ียนการทอ่งเที่ยวไทยเปน็
การทอ่งเที่ยวคุณภาพสูงที่
เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพอืน่

P13020001 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การทอ่งเที่ยว
มูลค่าเพิ่มสูง

CR05G03 ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบนั
บริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ

5 การทอ่งเที่ยว 050303 สถานประกอบการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึน้

5 การทอ่งเที่ยว 050501 ประเทศไทยเปน็จุดเชือ่มต่อการเดินทางของนกัทอ่งเที่ยวในภมูิภาค
อาเซียน

5 การทอ่งเที่ยว 050601 นกัทอ่งเที่ยวมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน มากขึน้

5 การทอ่งเที่ยว 050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ดีขึน้

5 การทอ่งเที่ยว 050603 การทอ่งเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีขึน้

BR0503 การเพิ่มโอกาสของ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ
บริการเปา้หมาย

BR050301 1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมี
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึน้

8 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลางและ

 ขนาดย่อมยุคใหม่

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหวา่งประเทศของประเทศ
ไทยดีขึน้

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง
 มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้

P130701 SME มีศักยภาพสูงในการด าเนนิ
ธรุกิจสามารถยกระดับและปรับตัว
เข้าสู่การแข่งขันใหม่

P13070001 การพัฒนาระบบนเิวศใหเ้อือ้อ านวนต่อการท าธรุกิจและการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของ SME

BR050302 2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทลัของ SME

8 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลางและ

 ขนาดย่อมยุคใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี
ดิจิทลัดีขึน้

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง
 มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้

P130702 SME มีศักยภาพสูงในการด าเนนิ
ธรุกิจสามารถยกระดับและปรับตัว
เข้าสู่การแข่งขันใหม่

P13070002 การส่งเสริมการพัฒนา SME ใหเ้ปน็ผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั

BR050303 3. จ านวนวสิาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ที่มีศักยภาพ
เพิ่มสูงขึน้

8 ผู้ประกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลางและ

 ขนาดย่อมยุคใหม่

080101 การขยายตัวของวสิาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิ่มขึน้ 

(การขยายตัวของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (Early 
Stage) ในประเทศไทยเพิ่มขึน้)*

หมุดหมายที่ 2 ไทยเปน็
จุดหมายของการ
ทอ่งเที่ยวที่เนน้คุณภาพ
และความยัง่ยืน

P130201 การเปล่ียนการทอ่งเที่ยวไทยเปน็
การทอ่งเที่ยวคุณภาพสูงที่
เชือ่มโยงกับอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพอืน่

P13020002 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการทอ่งเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับ
นกัทอ่งเที่ยวทั่วไป

BR0504 การเปน็ศูนย์กลางด้านการค้า
และการลงทนุของไทยในภมูิภาค 
(Regional 
Trading/Investment Center)

BR050401 ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางด้านการค้าและการ
ลงทนุในภมูิภาค

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090102 การลงทนุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก หมุดหมายที่ 5 ไทยเปน็
ประตูการค้าการลงทนุ
และยุทธศาสตร์ทางโล
จิสติกส์ที่ส าคัญของ
ภมูิภาค

P130501 ไทยเปน็ประตูการค้าและการลงทนุ P13050002 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปจัจัยสนบัสนนุเพื่อเปน็ประตู
การค้าการลงทนุและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภมูิภาค

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090202 การลงทนุในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึน้ 
(ยกลิกเปา้หมาย)*

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090302 การลงทนุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึน้

BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเปน็
พลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

BR050501 สร้างและพัฒนาก าลังคนที่มีทกัษะและความพร้อม
เพื่อเปน็พลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

11 การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทกัษะอาชีพสูง ตระหนกัใน
ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเ้ต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตัของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึน้

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูงมุง่
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 
ตอบโจทย์การพัฒนา
แหง่อนาคต

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิต
เปา้หมาย และสามารถสร้างงาน
อนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

หมายเหตุ : * เป้าหมายย่อย (Y1) ของ (ร่าง) แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 13แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)
แผนปฏริูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย Y1 เป้าหมายของหมดุหมาย กลยุทธ์ของหมดุหมายที่เก่ียวขอ้ง



ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

รหัสแผนปฏิรูป
ประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ ประเดน็แผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR06 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

CR06G01 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอยา่งเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพษิและผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

BR0601 เพิ่มและพฒันาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย BR060101 1. หยดุยัง้และป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน
ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 10 ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131002 การอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื

P13100002 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกร
จากเศรษบกจิหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

CR06G02 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรม
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่
เกีย่วข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยดึถือ
ผลประโยชน์ของประเทศ

10 ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131002 การอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื

P13100003 การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอยา่งชาญฉลาดบนหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

CR06G03 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟใูห้มี
ความสมบูรณ์และยัง่ยนื เป็นฐานการพฒันา
ประเทศทั้งทางเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม

11 ไทยสามารถลดความเล่ียงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

P131101 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

P13110004 การอนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อ
ป้องกนัและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CR06G04 เกดิความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ลดความขัดแยง้ของการพฒันาที่ใช้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และลดภัยพบิัติทางธรรมชาติ

BR060102 2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกจิ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียว
ในเขตเมืองและชุมชนมีจ านวนเพิ่มขึ้น

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 10 ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131002 การอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื

P13100003 การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอยา่งชาญฉลาดบนหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

BR060103 3. จัดระเบียบและแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้เกีย่วกบั
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทอยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 01 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

P130102 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ
เพื่อคุณภาพ ความมัน่คงอาหาร และความยัง่ยนืของ
ภาคการเกษตร

P13010008 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากนิและรักษาพื้นที่
เกษตรกรรม

BR060104 4. อตุสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพร
และการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอตัราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยา่งเหมาะสม

04 อตุสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101 อตุสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 01 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

P130102 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ
เพื่อคุณภาพ ความมัน่คงอาหาร และความยัง่ยนืของ
ภาคการเกษตร

P13010003 การขยายผลเกษตรยัง่ยนืที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
และมีมูลค่าเพิ่มสูง

10 ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131001 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกจิหมุนเวียนและการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ

P13100002 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกร
จากเศรษบกจิหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความ
ยัง่ยนืสูง

10 ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P13102 การอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื

P13100001 การพฒันาอตุสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกจิ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด BR060201 1. มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการก าหนดเส้นเขต
ทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด และการก าหนดพื้นที่
ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

BR060202 2. การจัดท ากฎหมายเพื่อรองรับการก าหนดเขต
จังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

220101 กฎหมายไม่เป็นอปุสรรคคต่อการพฒันา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยูภ่ายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุง่ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพฒันาประเทศโดยทั่วถึง

BR060203 3. การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการ
สร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองเขตทางทะเลของประเทศ
ไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกจิชุมชนในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน

BR060301 การสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" ทีสามารถพึ่งพาตัวเอง เป็น
แกนน า และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการน้ าร่วมกบัพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟู
เส้นทางอยา่งเป็นระบบในพื้นที่เหนืออา่งเกบ็น้ าล าเชียง
ไกรและเหนืออา่งเกบ็น้ าซับประดู่

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

01 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

P130102 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ
เพื่อคุณภาพ ความมัน่คงอาหาร และความยัง่ยนืของ
ภาคการเกษตร

P13010004 การพฒันาระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรให้มี
ความสมดุล

19 การบริหารจัดการน้ าทั้ง
ระบบ

190101 ระดับความมัน่คงด้านน้ าอปุโภคเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
เปา้หมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เปา้หมายของกิจกรรม Big Rock เปา้หมายของหมุดหมาย กลยทุธ์ของหมุดหมายที่เก่ียวข้องเปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย Y1



ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

รหัสแผนปฏิรูป
ประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ ประเดน็แผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
เปา้หมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เปา้หมายของกิจกรรม Big Rock เปา้หมายของหมุดหมาย กลยทุธ์ของหมุดหมายที่เก่ียวข้องเปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย Y1

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ า
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 
คะแนน

190202 ระดับความมัน่คงน้ าเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิ
เพิ่มขึ้น

190203 ผลิตภาพจากการใช้น้ าเพิ่มขึ้น 
(ยกเลิกเป้าหมาย)*

BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพษิกรณี
เขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ

BR060401 1. ควบคุม ลด และขจัดมลพษิที่เกนิค่ามาตรฐาน 18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180401 คุณภาพของน้ าในแหล่งผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน
 และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกบั
ประเภทการใช้ประโยชน์

10 ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131003 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยัง่ยนื P13100003 การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอยา่งชาญฉลาดบนหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือน
อยูร่ะดับมาตรฐานของประเทศไทย 
(คุณภาพอากาศ และเสียงอยูใ่นระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย)*

18 การเติบโตอยา่งยัง่ยนื 180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของ
เสียอนัตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและ
อตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

19 การบริหารจัดการน้ าทั้ง
ระบบ

190101 ระดับความมัน่คงด้านน้ าอปุโภคเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

BR060402 2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ 180401 คุณภาพของน้ าในแหล่งผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน
 และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกบั
ประเภทการใช้ประโยชน์

10 ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131003 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยัง่ยนื P13100003 การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอยา่งชาญฉลาดบนหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของ
เสียอนัตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและ
อตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหต ุ: * เปา้หมายยอ่ย (Y1) ของ (รา่ง) แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบบัปรบัปรงุ) 



ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏริปูประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

รหัสแผนปฏิรูป
ประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR07 สาธารณสุข

CR07G01

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลด
โรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะ จติส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

BR0701 การปฏรูิปการจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม่เพือ่ความมั่นคงแหง่ชาติด้าน
สุขภาพ

BR070101 ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบ
จดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ทีค่รบวงจรและ
บูรณาการ เพือ่ยกระดับความมั่นคงแหง่ชาติด้าน
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภยั รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มีประสิทธภิาพ ประสิทธผิลและปลอดภยั 
เพือ่ปกป้องชีวติ สวสัดิภาพ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและยั่งยืน

13 การเสริมสร้างใหค้น
ไทยมีสุขภาวะทีดี่

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง หมุดหมายที ่4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130404 ระบบบริหารจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
มีความพร้อมรองรับภยัคุกคามสุขภาพ

P13040006 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจดัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพือ่ลดผลกระทบต่อบริการทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพ

CR07G02 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศมากขึ้น

CR07G03
มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

BR0702 การปฏรูิปเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรค
ไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย

BR070201 ผู้ป่วยและคนวยัท างานทีเ่ส่ียงกับโรคไม่ติดต่อ 
โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหติสูง ได้รับ
บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนว
ใหม่ทีม่ีประสิทธภิาพและประสิทธผิลเพิม่มากขึ้นด้วย
การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนือ่ง

13 การเสริมสร้างใหค้น
ไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจติส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

หมุดหมายที ่4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

P13040005 การบริหารจดัการระบบบริการสุขภาพบนพืน้ฐาน
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

CR07G04
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีความ
เหล่ือมล้ าลดลง

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น

CR07G05
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าทีเ่กิดจาก
การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศมากขึ้น

BR0703 การปฏรูิประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้าน
การบริบาล การรักษาพยาบาลทีบ่้าน/ชุมชน 
และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพ
ปฐมภมูิเชิงนวตักรรม

BR070301 ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล
 การรักษาพยาบาลทีบ่้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูิเชิงนวตักรรม เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติและลดความเหล่ือมล้าในการ
เข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติทีดี่ มีความมั่นคงในชีวติ มี
ทักษะการด ารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่สังคมเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่9
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมทีเ่พียงพอ เหมาะสม

P130902 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการด ารงชีวติ

P13090003 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุก
ช่วงวยั

13 การเสริมสร้างใหค้น
ไทยมีสุขภาวะทีดี่

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง หมุดหมายที ่4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

P13040005 การบริหารจดัการระบบบริการสุขภาพบนพืน้ฐาน
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200301 ปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จดับริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

BR0704 การปฏรูิประบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทุนทีเ่กี่ยวข้องใหม้ีความเป็นเอกภาพ 
บูรณาการ เป็นธรรม ทัว่ถึงเพียงพอและยั่งยืน
ด้านการเงินการคลัง

BR070401 17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ขึ้น

หมุดหมายที ่4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

P13040005 การบริหารจดัการระบบบริการสุขภาพบนพืน้ฐาน
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

170201 มีระบบและกลไกในการใหค้วามช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

หมุดหมายที ่9
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมทีเ่พียงพอ เหมาะสม

P130902 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการด ารงชีวติ

P13090003 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุก
ช่วงวยั

1.ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เกี่ยวข้องทีม่ีการบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นธรรม
 ทัว่ถึง เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง อีกทัง้
ส่งผลใหเ้กิดการด าเนินงานตามเป้าหมายของการ
ปฏรูิปด้านการจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลส าเร็จเพิม่ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 8 
ระบบทีส่ าคัญ ได้แก่ 
1) ระบบบริหารการจา่ยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (P&P), บริการปฐมภมูิ (Primary 
Care), บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ทีบ่้าน 
(Comminity/Home Care), บริการผู้ป่วยใน (IP) 
2) ระบบการบริหารจดัการ รวมทัง้สิทธปิระโยชน์และ
กลไกการจา่ยชดเชยค่าบริการรองรับวกิฤติด้าน
สุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่ 
3) ระบบงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคทีต่่อเนือ่ง 
4) ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน/ทีบ่้าน  
5) ระบบข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการสุขภาพ 
6) ระบบประกันสุขภาพคนต่าวด้าว 
7) การจดับริการทีเ่น้นคุณค่า  
8) การจา่ยชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยทุธ์ของหมุดหมายทีเ่ก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย Y1

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13



ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏริปูประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

รหัสแผนปฏิรูป
ประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยทุธ์ของหมุดหมายทีเ่ก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย Y1

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว

BR070402 2. ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทัว่ถึงและมีความพึง
พอใจเพิม่ขึ้น

13 การเสริมสร้างใหค้น
ไทยมีสุขภาวะทีดี่

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น

หมุดหมายที ่4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

P13040005 การบริหารจดัการระบบบริการสุขภาพบนพืน้ฐาน
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

BR0705 การปฏรูิปเขตสุขภาพใหม้ีระบบบริหารจดัการ
แบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วม
รับผิดชอบด้านสุขภาพระหวา่งหน่วยงานและ
ท้องถิ่น

BR070501 ประเทศมีเขตสุขภาพทีม่ีระบบบริหารจดัการแบบ
บูรณาการและ ร่วมรับผิดชอบระหวา่งหน่วยงานและ
ท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธภิาพและประสิทธผิล
 สามารถท าใหเ้กิดผลส าเร็จในพืน้ทีต่ามเป้าหมายของ
การปฏรูิปประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
รวมถึงการจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่
ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุน
ทีเ่กี่ยวข้อง

13 การเสริมสร้างใหค้น
ไทยมีสุขภาวะทีดี่

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น หมุดหมายที ่4 P130404 ระบบบริหารจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
มีความพร้อมรองรับภยัคุกคามสุขภาพ

P1304006 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจดัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพือ่ลดผลกระทบต่อบริการทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพ

130301 มีระบบสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานทีป่ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจทิัลเพิม่ขึ้น

200301 เปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จดับริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม



ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแมบ่ทฯ หมดุหมายของแผน 13

CR08 ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ

CR08G01 การมุง่เน้นการสร้างดุลยภาพระหวา่ง
เสรีภาพของการท าหน้าที่ของส่ือบนความ
รับผิดชอบกบัการก ากบัที่มีความชอบธรรม
 และการใชพ้ื้นที่ดิจิทัลเพื่อการส่ือสาร
อยา่งมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
 ด้วยความเชือ่วา่เสรีภาพของการส่ือสาร
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง
ของประชาธปิไตย และส่ือเป็นโรงเรียน
ของสังคม ในการให้ความรู้แกป่ระชาชน 
สร้างทักษะการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ
 ปลูกฝังวฒันธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี

BR080101 การพฒันาระบบคลังขอ้มูลขา่วสารเพื่อการ
ประชาสัมพนัธเ์ชงิรุกและการจัดการ Fake 
News

BR080101 1. การให้ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นย า ความรวดเร็ว และมีชอ่งทางการติดต่อส่ือสารที่
เพิ่มมากขึน้ 
รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรือสภาวะวกิฤตที่จะ
เกดิขึน้ในอนาคตได้รวดเร็ว และถกูต้อง

(01) ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงที่มีอยูใ่นปัจจุบัน (เชน่ ปัญหายาเสพติด 
ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแกไ้ขจน

ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพฒันาประเทศ

หมุดหมายที่ 6
ดิจิทัลและอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

P130601 มูลค่าอตุสาหกรรมดิจิทัลและอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์
อจัฉริยะของประเทศมีการขยายตัว เพิ่มขึน้

P1306001 ขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกจิไทยด้วยดิจิทัล 

BR080101 1. การให้ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นย า ความรวดเร็ว และมีชอ่งทางการติดต่อส่ือสารที่
เพิ่มมากขึน้ 
รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรือสภาวะวกิฤตที่จะ
เกดิขึน้ในอนาคตได้รวดเร็ว และถกูต้อง

(01) ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการขา่วและประชาคมขา่วกรองท างานอยา่งมี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึน้และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความ
ทันสมัยและปฏบิัติได้จริง 
(หน่วยงานด้านการขา่วและประชาคมขา่วกรองท างานอยา่งมี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึน้)*

หมุดหมายที่ 13 
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ 
ตอบโจทยป์ระชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถงึได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใชข้อ้มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพฒันาประเทศ

BR080101 1. การให้ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นย า ความรวดเร็ว และมีชอ่งทางการติดต่อส่ือสารที่
เพิ่มมากขึน้ 
รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรือสภาวะวกิฤตที่จะ
เกดิขึน้ในอนาคตได้รวดเร็ว และถกูต้อง

(10) การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเขม้แขง็ สามารถสร้างภมูิคุ้มกนัให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภยั

และสร้างสรรค์

หมุดหมายที่ 13 
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ 
ตอบโจทยป์ระชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีขดีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใชข้อ้มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพฒันาประเทศ

BR080101 1. การให้ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นย า ความรวดเร็ว และมีชอ่งทางการติดต่อส่ือสารที่
เพิ่มมากขึน้ 
รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรือสภาวะวกิฤตที่จะ
เกดิขึน้ในอนาคตได้รวดเร็ว และถกูต้อง

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึน้ 

BR080101 1. การให้ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นย า ความรวดเร็ว และมีชอ่งทางการติดต่อส่ือสารที่
เพิ่มมากขึน้ 
รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรือสภาวะวกิฤตที่จะ
เกดิขึน้ในอนาคตได้รวดเร็ว และถกูต้อง

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

BR080102 2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีความถกูต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถ
เขา้ถงึและเขา้ใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึน้ หมุดหมายที่ 6
ดิจิทัลและอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

P130601 มูลค่าอตุสาหกรรมดิจิทัลและอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์
อจัฉริยะของประเทศมีการขยายตัว เพิ่มขึน้

P1306001 ขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกจิไทยด้วยดิจิทัล 

BR080102 2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีความถกูต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถ
เขา้ถงึและเขา้ใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัวหมุดหมายที่ 13 
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ 
ตอบโจทยป์ระชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถงึได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใชข้อ้มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพฒันาประเทศ

BR080102 2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีความถกูต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถ
เขา้ถงึและเขา้ใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน

หมุดหมายที่ 13 
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ 
ตอบโจทยป์ระชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีขดีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใชข้อ้มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพฒันาประเทศ

BR0802 การก ากบัดูแลส่ือออนไลน์ BR080201 1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อก ากบั
ดูแลผู้ประกอบการส่ือออนไลน์ รวมทั้งพฒันาศักยภาพให้เป็น
ศูนยป์ระสานงานขอ้มูลขา่วสารในภาวะวกิฤติ อาทิ กรณีเกดิ
เหตุภยัพบิัติ หรือกรณีเกดิโรคระบาดรุนแรง

(01) ความมัน่คง 010201 ปัญหาความมัน่คงที่มีอยูใ่นปัจจุบัน (เชน่ ปัญหายาเสพติด 
ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์ฯลฯ) ได้รับการแกไ้ขจน

ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพฒันาประเทศ

หมุดหมายที่ 13 
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ 
ตอบโจทยป์ระชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถงึได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใชข้อ้มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพฒันาประเทศ

BR080201 1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อก ากบั
ดูแลผู้ประกอบการส่ือออนไลน์ รวมทั้งพฒันาศักยภาพให้เป็น
ศูนยป์ระสานงานขอ้มูลขา่วสารในภาวะวกิฤติ อาทิ กรณีเกดิ
เหตุภยัพบิัติ หรือกรณีเกดิโรคระบาดรุนแรง

(01) ความมัน่คง 010301 หน่วยงานด้านการขา่วและประชาคมขา่วกรองท างานอยา่งมี
ประสิทธภิาพเพิ่มขึน้และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความ
ทันสมัยและปฏบิัติได้จริง

หมุดหมายที่ 13 
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ 
ตอบโจทยป์ระชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีขดีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใชข้อ้มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพฒันาประเทศ

กลยุทธ์ของหมดุหมายที่เก่ียวขอ้งเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย Y1

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 13

แผนปฏริูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมดุหมาย



ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแมบ่ทฯ หมดุหมายของแผน 13 กลยุทธ์ของหมดุหมายที่เก่ียวขอ้งเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย Y1

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 13

แผนปฏริูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมดุหมาย

BR080201 1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อก ากบั
ดูแลผู้ประกอบการส่ือออนไลน์ รวมทั้งพฒันาศักยภาพให้เป็น
ศูนยป์ระสานงานขอ้มูลขา่วสารในภาวะวกิฤติ อาทิ กรณีเกดิ
เหตุภยัพบิัติ หรือกรณีเกดิโรคระบาดรุนแรง

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

BR080202 2. ประชาชนผู้บริโภคส่ือ และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม
ส่ือได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธทิี่พงึมีในการท า
ธรุกรรมการส่ือสารทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

(10) การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเขม้แขง็ สามารถสร้างภมูิคุ้มกนัให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภยั

และสร้างสรรค์

หมุดหมายที่ 6
ดิจิทัลและอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

P130601 มูลค่าอตุสาหกรรมดิจิทัลและอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์
อจัฉริยะของประเทศมีการขยายตัว เพิ่มขึน้

P1306001 ขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกจิไทยด้วยดิจิทัล 

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ BR080301 1. หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาค
บังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และ
ระดับอดุมศึกษา ภายในปี 2565

(12) การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เขา้ถงึการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งตลอดชวีติดีขึน้

BR080301 1. หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาค
บังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และ
ระดับอดุมศึกษา ภายในปี 2565

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อยา่ง
ต่อเนือ่ง ตอบโจทยก์ารพฒันา
แห่งอนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอยา่งเต็มศักยภาพในทุกชว่งวยั P13130001 การพฒันาคนไทยทุกชว่งวยัในทุกมิติ

BR080302 2. ผลส ารวจขอ้มูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ
ของประเทศไทย เชน่ การใชตั้วชีว้ดัการประเมิน โดยบุคคล
สามารถเขา้ใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าขอ้มูลส่ือและ
สารสนเทศได้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตัวชีว้ดัยอ่ย ได้แก่
       (1) การเขา้ใจ หมายถงึ บุคคลสามารถเขา้ใจ
ความส าคัญของผู้ให้บริการขอ้มูลส่ือและสารสนเทศต่อสังคม
       (2) การประเมินผล หมายถงึ บุคคลสามารถประเมินผล 
วเิคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชือ่มโยง และประยกุต์ใช้
เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผลขอ้มูลและสารสนเทศที่ได้รับ
และแหล่งที่มาของขอ้มูล รวมถงึผู้ให้บริการขอ้มูลและ
สารสนเทศในสังคมได้
       (3) การประเมินคุณค่า หมายถงึ บุคคลสามารถประเมิน
คุณค่าและตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืขอ้มูลส่ือและสารสนเทศ
และแหล่งที่มาได้
       (4) การจัดระบบ หมายถงึ บุคคลสามารถสังเคราะห์ 
และจัดการขอ้มูลส่ือและสารสนเทศที่รวบรวมได้

(10) การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเขม้แขง็ สามารถสร้างภมูิคุ้มกนัให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภยั

และสร้างสรรค์

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อยา่ง
ต่อเนือ่ง ตอบโจทยก์ารพฒันา
แห่งอนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอยา่งเต็มศักยภาพในทุกชว่งวยั P13130001 การพฒันาคนไทยทุกชว่งวยัในทุกมิติ

BR080303 3. จ านวนรายการที่มีเนือ้หาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บน
ส านึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกบัการด ารง
ตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งผู้มีอารย
ธรรมเพิ่มขึน้

(10) การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวฒันธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเขม้แขง็ สามารถสร้างภมูิคุ้มกนัให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภยั

และสร้างสรรค์

หมุดหมายที่ 6
ดิจิทัลและอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

P130601 เศรษฐกจิดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึน้ P13060003 พฒันาอตุสาหกรรมดิจิทัลในประเทศให้สามารถแขง่ขนัได้

หมายเหต ุ: * เปา้หมายยอ่ย (Y1) ของ (รา่ง) แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบบัปรบัปรงุ) 



ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏริปูประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR09 สังคม CR09G01 มีระบบการออมทัง้ภาค
สมัครใจและภาคบังคับแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม เพือ่เพิม่
ความสามารถในการพึง่พา
ตนเองหลังเกษียณ

 BR0901 การมีระบบการออมเพือ่
สร้างหลักประกันรายได้หลัง
วยัเกษียณทีเ่พียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้
ในและนอกระบบ

BR090101 ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อ
ถึงวยัเกษียณอาย/ุหลังพ้นวยัท างาน

15 พลังทางสังคม 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อน
ยามสูงอายุเพือ่ใหสู้งวยัอย่างมีคุณภาพ
เพิม่ขึ้น

09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และมีความคุ้มครองทาง
สังคม ทีเ่พียงพอ เหมาะสม

P130902 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับความคุ้มครอง
ทางสังคมทีเ่พียงพอต่อการด ารงชีวติ

P13090004 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมใหม้ีประสิทธภิาพ

SDG0103 ด าเนินการใหทุ้กคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมในระดับประเทศทีเ่หมาะสม ซ่ึงรวมถึงการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพืน้ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถึงกลุ่ม
ประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

CR09G02 อปท. มีข้อมูลทางสังคมใน
พืน้ที ่เพือ่น ามาใช้ จดัระบบ
สวสัดิการสังคม (Social 
Safety Net) ทีส่อดคล้อง
และตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

 BR0902 ผลักดันใหม้ีฐานข้อมูลทาง
สังคมและคลังความรู้ใน
ระดับพืน้ที ่เพือ่ใหส้ามารถ
จดัสวสัดิการและสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพทีต่รง
ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

BR090201 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพืน้ทีท่ี่
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ใหทุ้กภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลในการก าหนดนโยบายและ
แก้ไขปัญหาทีต่อบสนองความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละพืน้ที่

20 การบริการ
ประชาชนและ

ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น
ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิัลที่
ใช้ข้อมูลในการบริหารจดัการเพือ่การ
พัฒนาประเทศ

CR09G03 ชุมชนในเขตเมือง มีความ
เข้มแข็งและมีโอกาสในการ
เข้าถึงสวสัดิการภาครัฐอย่าง
เท่าเทียม อันจะน าไปสู่
ความเสมอภาคในสังคม

BR090202 2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึง
คลังข้อมูล ส าหรับการประกอบอาชีพ
ทีร่วดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพ
เพือ่ใหส้ามารถพึง่พาตนเองได้ 
ตลอดจนได้รับข้อมูลทีถู่กต้องและ
สร้างสรรค์

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาใหเ้ต็มตาม
ศักยภาพเพิม่ขึ้น

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิัลที่
ใช้ข้อมูลในการบริหารจดัการเพือ่การ
พัฒนาประเทศ

 BR0903 การปฏรูิปการขึ้นทะเบียน
คนพิการ เพือ่ใหค้นพิการ
ได้รับสิทธ ิสวสัดิการและ
ความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทัว่ถึง

BR090301 1. คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ ากัดด้าน
การเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัวคน
พิการ

17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170201 มีระบบและกลไกในการใหค้วาม
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีต้่องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และมีความคุ้มครองทาง
สังคม ทีเ่พียงพอ เหมาะสม

P130902 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับความคุ้มครอง
ทางสังคมทีเ่พียงพอต่อการด ารงชีวติ

P13090004 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมใหม้ีประสิทธภิาพ

SDG0405 ขจดัความเหล่ีอมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันวา่
กลุ่มทีเ่ปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้พิการ ชนพืน้เมือง และเด็กใน
สถานการณ์เปราะบาง เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

BR090302 2. ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลส าคัญต่างๆ อย่างมีความ
เป็นปัจจบุัน และได้ใช้ประโยชน์โดย
หน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องอย่างทัว่ถึง
 เพือ่ใหค้นพิการได้รับการสนับสนุน
อย่างรอบด้าน

20 การบริการ
ประชาชนและ

ประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็น
ดิจทิัลเพิม่ขึ้น

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302 ภาครัฐทีม่ีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิัลที่
ใช้ข้อมูลในการบริหารจดัการเพือ่การ
พัฒนาประเทศ

SDG0405 ขจดัความเหล่ีอมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันวา่
กลุ่มทีเ่ปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้พิการ ชนพืน้เมือง และเด็กใน
สถานการณ์เปราะบาง เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

 BR0904 การสร้างกลไกทีเ่อื้อใหเ้กิด
ชุมชนเมืองจดัการตนเอง

BR090401 ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหาร
จดัการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง

16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิม่ขึ้น

SDG0103 ด าเนินการใหทุ้กคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมในระดับประเทศทีเ่หมาะสม ซ่ึงรวมถึงการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพืน้ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถึงกลุ่ม
ประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

 BR0905 การสร้างมูลค่าใหก้ับทีดิ่นที่
รัฐจดัใหก้ับประชาชน

BR090501 เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ด้รับการ
จดัสรรทีดิ่นจากรัฐ สามารถนาเอกสาร
แสดงสิทธใินทีดิ่น หรือหนังสือ/
เอกสารใหใ้ช้ทีดิ่นทีไ่ด้รับจากรัฐไปใช้
เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสา
หรับการประกอบอาชีพ

17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพิม่ขึ้น

09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และมีความคุ้มครองทาง
สังคม ทีเ่พียงพอ เหมาะสม

P130901 ครัวเรือนทีม่ีแนวโน้มกลายเป็น
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสใน
การเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความ
ยากจนได้อย่างยั่งยืน

P13090001 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น
แบบมุ่งเป้าใหค้รัวเรือนหลุดพ้นความ
ยากจนอย่างยั่งยืน

SDG0103 ด าเนินการใหทุ้กคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมในระดับประเทศทีเ่หมาะสม ซ่ึงรวมถึงการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพืน้ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถึงกลุ่ม
ประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย Y1 เป้าหมายของหมุดหมาย

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13

เป้าหมายอันพึงประสงค์แผนปฏิรูปประเทศ กิจกรรม Big Rock กลยทุธ์ของหมุดหมายทีเ่ก่ียวข้อง เป้าหมาย SDG



ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏริปูประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR10 พลังงาน CR10G01 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
พลังงานของประเทศ

BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ 
One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าทีแ่ท้จริง

BR100101 ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใหส้ามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนทีไ่ม่
จ าเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐ
และเอกชนใหร้วดเร็วและมีประสิทธภิาพมากขึ้น อย่าง
เท่าเทียมกันเพือ่ช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้าน
พลังงานของประเทศ และลดต้นทุนทีเ่กิดจากการ
ระบบทีไ่ม่มีประสิทธภิาพ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจทิัลเพิม่ขึ้น 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิัลทีใ่ช้ข้อมูลในการ
บริหารจดัการเพือ่การพัฒนาประเทศ

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ BR100201 1. เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้
มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
จากทุกหน่วยงานทีม่ีการจดัเก็บข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานทัง้จากภาครัฐและเอกชน

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจทิัลเพิม่ขึ้น 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงทีเ่อื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

BR100202 2. เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ ซ่ึง
จะเป็นหน่วยงานหลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมา
วเิคราะหว์จิยัเพือ่ส่ือสารใหป้ระชาชนเกิดความเข้าใจ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทัง้ด้านการตัดสินใจใน
การใช้พลังงาน และการประกอบธรุกิจด้านพลังงาน

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปล่ียนเป็นดิจทิัลเพิม่ขึ้น 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิัลทีใ่ช้ข้อมูลในการ
บริหารจดัการเพือ่การพัฒนาประเทศ

BR1003 การใช้มาตรการบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO)
 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

BR100301 อาคารควบคุมภาครัฐตามทีก่ าหนดในพระราช
กฤษฎกีาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถ
ลดการใช้พลังงานลง โดยน ากลไกบริษัทจดั
การพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) 
มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพือ่ปรับปรุงประสิทธภิาพ
การใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07 โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบ

โลจสิติกส์ และดิจทิัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพิม่ขึ้น 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131003 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน P13100004 การพัฒนาเทคโนโลยี นวตักรรม และกลไกสนับสนุน 
CE & LCS

07 โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบ

โลจสิติกส์ และดิจทิัล

070203 ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น

BR1004 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที ่4 เพือ่การเปล่ียน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)

BR100401 สร้างมูลค่าเพิม่จากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ใหก้ับประชาชน
 พร้อมกับรองรับการเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแหง่
อนาคต (New S-curve) ซ่ึงเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

07 โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบ

โลจสิติกส์ และดิจทิัล

070203 ประสิทธภิาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ขึ้น 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าทีส่ าคัญของโลก

P130301 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าเพือ่การใช้ใน
ประเทศและส่งออก

P13030002 การสนับสนุนใหเ้กิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยาน
ยนต์ไฟฟ้า

5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ที่
ส าคัญของภมูิภาค

P130503 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโล
จสิติส์ของภมูิภาค

P13050003 การลงทุนเพือ่ปรับโครงสร้าง  12 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย สู่ไทยแลนด์ 4.0

BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธรุกิจก๊าซ
ธรรมชาติเพือ่เพิม่การแข่งขัน

BR100501 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ไฟฟ้าและธรุกิจก๊าซธรรมชาติ

07 โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบ

โลจสิติกส์ และดิจทิัล

070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ที่
ส าคัญของภมูิภาค

P130503 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโล
จสิติส์ของภมูิภาค

P13050002 การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เป็นประตูการค้า การ
ลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภมูิภาค

07 โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบ

โลจสิติกส์ และดิจทิัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพิม่ขึ้น 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131003 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน P13100004 การพัฒนาเทคโนโลยี นวตักรรม และกลไกสนับสนุน 
CE & LCS

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยทุธ์ของหมุดหมายทีเ่ก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย Y1

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13
แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock



ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเดน็แผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR11 การปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

CR11G01 ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบลดลง

BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต

BR110101 1. ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในท้องที่
ของตนเองอย่างมีประสิทธภิาพ และปลอดภยั

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธท์ี่ 2 
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปดิกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวฒันธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR110102 2. สนับสนุนใหป้ระชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความซ่ือสัตย์สุจริตตาม
รอยเบือ้งพระยุคลบาท

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธท์ี่ 2 
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปดิกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธภิาพ

BR110201 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบงัคับใช้ในทางปฏบิติั (กฎหมายปอ้งกันการฟ้องปดิ
ปาก กฎหมายวา่ด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธท์ี่ 2 
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปดิกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธท์ี่ 4 
ย่อยที่ 4.2

การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาบคุลากร ใหม้ีทักษะที่จ าเปน็ใน
การใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งใหป้ระชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

BR110202 2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสอย่างครบวงจร 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธท์ี่ 2 
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปดิกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301
P131302

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว
ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

p13130003
กลยุทธท์ี่ 3 
ย่อยที่ 3.2

การปรับเปล่ียนภาครัฐเปน็รัฐบาลดิจทิัลที่ใช้ข้อมูลใน
การบริหารจดัการเพื่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งใหป้ระชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

BR1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิติั ในการด าเนินคดีทุจริต
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

BR110301 1. ประชาชนเปน็เครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวงัการ
ปฏบิติังานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใส
ของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธท์ี่ 2 
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปดิกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

BR110302 2. การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปน็ธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิติั 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปน็ธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏบิติั

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธท์ี่ 4 
ย่อยที่ 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบคุลากร ใหม้ีทักษะที่จ าเปน็ในการ
ใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งใหป้ระชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว

BR110303 3. เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวนิัย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบมี
จ านวนลดลง

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธท์ี่ 4 
ย่อยที่ 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบคุลากร ใหม้ีทักษะที่จ าเปน็ในการ
ใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR110304 4. นิติบคุคลที่กระท าความเสียหายใหก้ับประเทศได้รับการลงโทษตาม
มาตรฐานสากล

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธท์ี่ 4 
ย่อยที่ 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบคุลากร ใหม้ีทักษะที่จ าเปน็ในการ
ใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งใหป้ระชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยใหโ้ปร่งใสไร้
ผลประโยชน์

BR110401 1. ใหห้น่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานที่เจา้หน้าที่ของรัฐทุก
คนไม่รับของขวญัและของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิติัหน้าที่ (No Gift Policy)

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธท์ี่ 2 
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปดิกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

กลยทุธ์ของหมุดหมายที่เก่ียวข้องเปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย Y1

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13
แผนปฏิรูปประเทศ เปา้หมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เปา้หมายของกิจกรรม Big Rock เปา้หมายของหมุดหมาย



ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเดน็แผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13 กลยทุธ์ของหมุดหมายที่เก่ียวข้องเปา้หมายแผนแม่บทยอ่ย Y1

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13
แผนปฏิรูปประเทศ เปา้หมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เปา้หมายของกิจกรรม Big Rock เปา้หมายของหมุดหมาย

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR110402 2. มีการบริหารบคุคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบญัญัติ พร้อมกับ
ใหม้ีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขัดกันระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธท์ี่ 4 
ย่อยที่ 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบคุลากร ใหม้ีทักษะที่จ าเปน็ในการ
ใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งใหป้ระชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

BR110403 3. มีการยื่นบญัชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจา้หน้าที่ของรัฐต่อหวัหน้าส่วนราชการ
 รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏบิติังานอยู่ เพื่อใช้เปน็
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธท์ี่ 2 
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปดิกวา้งและมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

220101 กฎหมายไม่เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งใหป้ระชาชน
ในวงกวา้งได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

BR110404 4. หวัหน้าหน่วยงานของรัฐจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการประพฤติมิ
ชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจา้หน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบงัคับใช้มาตรการ
ทางจริยธรรม วนิัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเปน็ธรรม พร้อม
กับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบงัคับใช้กับ
หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธท์ี่ 2 
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการและโครงสร้างของ
ภาครัฐใหย้ืดหยุ่น เชื่อมโยง เปดิกวา้ง และมี
ประสิทธภิาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่

BR110501 1.ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เปน็ไปตามเกณฑ์การประเมินความเส่ียงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด (งบประมาณการด าเนินโครงการมากกวา่ 500 
ล้านบาท หรือเปน็โครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
 ในวงกวา้ง) จะต้องประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อม
ทั้งน าเสนอมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ท า
หน้าที่พิจารณาจดัสรรงบประมาณ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธท์ี่ 4 
ย่อยที่ 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบคุลากร ใหม้ีทักษะที่จ าเปน็ในการ
ใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR110502 2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบญัชีกลาง (การจดัซ้ือจดั
จา้ง) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจา้ของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบ
โครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเส่ียงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ภายในป ี2565

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธท์ี่ 4 
ย่อยที่ 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบคุลากร ใหม้ีทักษะที่จ าเปน็ในการ
ใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR110503 3. หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริต
เชิงนโยบาย ในขั้นตอนการด าเนินโครงการ จดัท ารายงานผลการด าเนินการตาม
เกณฑ์ชี้วดัความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
จ านวน 1 ฉบบั

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธท์ี่ 4 
ย่อยที่ 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบคุลากร ใหม้ีทักษะที่จ าเปน็ในการ
ใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ



ความสอดคล้องของประเดน็ปฏริูปประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเดน็แผนแมบ่ทฯ หมดุหมายของแผน 13

CR12 การศึกษา CR12G01 ผู้เรียนทุกกลุ่มวยัได้รับการศึกษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกอนาคตสามารถในการ
แกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธผิล มีวนิัย 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวติ 
และเป็นพลเมืองทีดี่ รู้สิทธแิละหน้าที ่มี
ความรับผิดชอบ และมีจติสาธารณะ

BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวยั

BR120101 1. เด็กปฐมวยัในช่วงกอ่นวยัเรียน (3-5 ป)ี ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพฒันาการจาก
สถานพฒันาเด็กปฐมวยัทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ
 และได้รับโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบ
การศึกษาซ่ึงจดัการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน หรือระดับสูงกวา่อย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด

11 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110201 เด็กเกดิอย่างมีคุณภาพ มีพฒันาการสมวยั สามารถเข้าถึงบริการทีม่ี
คุณภาพมากขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั  มีสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม 
ฉับพลันของโลกสามารถด ารงชีวติร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพฒันาในทุกมิติ

BR120102 2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพฒันาทักษะอาชีพตามความถนัดและมี
ศักยภาพทีจ่ะพึง่พาตนเองในการด ารงชีวติได้

12 การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่งตลอดชีวติดีขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131203 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติ P13120003 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

BR120103 3. ประชากรวยัแรงงานมีทักษะด้านการอา่นและคณิตศาสตร์ (Literacy & 
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการท างาน
และการใช้ชีวติในโลกยุคปัจจบุัน

12 การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่งตลอดชีวติดีขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั  มีสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม 
ฉับพลันของโลกสามารถด ารงชีวติร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพฒันาในทุกมิติ

BR120104 4. เกดิระบบหลักประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปฐมวยัด้วยความร่วมมือระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิาร และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้ภาคเอกชน

11 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110201 เด็กเกดิอย่างมีคุณภาพ มีพฒันาการสมวยั สามารถเข้าถึงบริการทีม่ี
คุณภาพมากขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั  มีสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม 
ฉับพลันของโลกสามารถด ารงชีวติร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพฒันาในทุกมิติ

BR1202 การพฒันาการจดัการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพือ่ตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที ่21

BR120201 1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวติใน
โลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองทีต่ื่นรู้ มี
ความรับผิดชอบ และมีจติสาธารณะ

11 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21ครบถ้วน รู้จกัคิด 
วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธผิลตลอดชีวติดีขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั  มีสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม 
ฉับพลันของโลกสามารถด ารงชีวติร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพฒันาในทุกมิติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญทีจ่ะพฒันาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ตามพลวตัของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิม่ขึ้น

110402 มีคนไทยทีม่ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวทิยาศาสตร์
 เทคโนโลยี และนวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ขึ้น

12 การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่งตลอดชีวติดีขึ้น

BR120202 2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ
เรียนรู้ การจดักจิกรรมการเรียนรู้ มีจติวยิาการเรียนรู้ ส่ือและการใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาและเรียนรู้ การวดัและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
มีความศรัทธาในวชิาชีพและความเป็นครู

11 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110402 มีคนไทยทีม่ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวทิยาศาสตร์
 เทคโนโลยี และนวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพฒันาก าลังคนสมรรถนะสูง

12 การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่งตลอดชีวติดีขึ้น

BR120203 3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน
วชิาการ และการนิเทศการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจดัการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวชิาการ มี
จติวทิยาในการส่งเสริมและสร้างขวญัก าลังใจในการจดัการเรียนรู้ และมีมนุษย์
สัมพนัธท์ีดี่ในการร่วมมือกบับุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้ทีป่ลอดภัยส าหรับผู้เรียน

12 การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่งตลอดชีวติดีขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพฒันาก าลังคนสมรรถนะสูง

BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

BR120301 กลไกและระบบการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐาน

11 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21ครบถ้วน รู้จกัคิด 
วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธผิลตลอดชีวติดีขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั  มีสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม 
ฉับพลันของโลกสามารถด ารงชีวติร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพฒันาในทุกมิติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญทีจ่ะพฒันาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ตามพลวตัของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิม่ขึ้น

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต

P13120002 การพฒันาก าลังคนสมรรถนะสูง

12 การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่งตลอดชีวติดีขึ้น

BR1204 การจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีและระบบ
อื่น ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจา้งงานและการสร้างงาน

BR120401 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะทีต่รงตามความคาดหวงัของสถานประกอบการและ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศ

11 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110301 วยัเรียน/วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21ครบถ้วน รู้จกัคิด 
วเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแกป้ัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธผิลตลอดชีวติดีขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั  มีสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม 
ฉับพลันของโลกสามารถด ารงชีวติร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพฒันาในทุกมิติ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
แผนปฏริูปประเทศ เปา้หมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เปา้หมายของกิจกรรม Big Rock เปา้หมายของหมดุหมาย กลยุทธ์ของหมดุหมายที่เก่ียวขอ้งเปา้หมายแผนแมบ่ทย่อย Y1



ความสอดคล้องของประเดน็ปฏริูปประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเดน็แผนแมบ่ทฯ หมดุหมายของแผน 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
แผนปฏริูปประเทศ เปา้หมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เปา้หมายของกิจกรรม Big Rock เปา้หมายของหมดุหมาย กลยุทธ์ของหมดุหมายที่เก่ียวขอ้งเปา้หมายแผนแมบ่ทย่อย Y1

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญทีจ่ะพฒันาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ตามพลวตัของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิม่ขึ้น

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต

P13120002 การพฒันาก าลังคนสมรรถนะสูง

11 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110402 มีคนไทยทีม่ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวทิยาศาสตร์
 เทคโนโลยี และนวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ขึ้น

12 การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่งตลอดชีวติดีขึ้น

BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวจิยัและระบบธรรมาภิ
บาลของสถาบันอดุมศึกษาเพือ่สนับสนุนการ
พฒันาประเทศไทย
ออกจากกบัดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

BR120501 1. การสนับสนุนการพฒันาก าลังคนเพือ่ส่งเสริมการพฒันาประเทศไทยออกจาก
กบัดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

11 การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญทีจ่ะพฒันาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ตามพลวตัของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิม่ขึ้น

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั  มีสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม 
ฉับพลันของโลกสามารถด ารงชีวติร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพฒันาในทุกมิติ

12 การพฒันาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่งตลอดชีวติดีขึ้น

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพฒันาก าลังคนสมรรถนะสูง

BR120502 2. การสนับสนุนงานวจิยัเพือ่ส่งเสริมการพฒันาประเทศไทยออกจากกบัดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน

23 การวจิยัและพฒันา
นวตักรรม

230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่สูงขึ้นจากการวจิยั
และนวตักรรมส่งผลให้เกดิการขยายตัวเพิม่ขึ้นจากปัจจบุัน

230501 จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อ
การพฒันาประเทศเพิม่ขึ้น

BR120503 3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอดุมศึกษาเพือ่การสร้างความเชื่อมั่น
และการสนับสนุนสถาบันอดุมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพือ่ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจติส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ



ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏริปูประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR13 วฒันธรรม กีฬาแรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

CR13G01 ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวยั : 
ผ่านการปฏรูิปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคล่ือน

BR130101 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข

01 ความมั่นคง 010102 คนไทยมีความจงรักภกัดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้
ซ่ึงสถาบันของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยึด
เหนีย่วจติใจของ คนไทยสูงขึ้น

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแหง่อนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั
 มีสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มีคุณธรรม
 จริยธรรม และมีภมูิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวติร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

CR13G02 เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวฒันธรรม 10 การปรับเปล่ียนค่านิยม
และวฒันธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจติวญิญาณทีดี่ เข้าใจในการปฏบิัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

CR13G03 ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เพือ่พัฒนาสุขภาพใหแ้ข็งแรง และเป็นฐาน
ในการพัฒนากีฬาชาติ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110301 วยัเรียน / วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จกัคิด วเิคราะห ์รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธผิลตลอดชีวติดีขึ้น

CR13G04 ก าลังคนของประเทศมีทักษะทีเ่อื้อต่อการ
สร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวติทีดี่

21 การต่อต้านการทุจริต
และ

 ประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมีวฒันธรรมและพฤติกรรม ซ่ือสัตย์สุจริต

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวฒันธรรมแบบบูรณาการ

BR130201 1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรม
ต้นแบบทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคอย่างทัว่ถึง 
เพือ่ใหม้ีสถานทีเ่ผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ 
Musuem Siam และ TK Park

05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึ้น

2 ไทยเป็นจดุหมายของการ
ท่องเทีย่วทีเ่น้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน

P130201 การเปล่ียนการท่องเทีย่วไทยเป็นการท่องเทีย่ว
คุณภาพสูงทีเ่ชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ทีม่ีศักยภาพอื่น

P13020002  การพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่วทีม่ีศักยภาพ
รองรับนักท่องเทีย่วทัว่ไป

BR130202 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรม 05 การท่องเทีย่ว 050101 รายได้จากการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม
เพิม่ขึ้น

2 ไทยเป็นจดุหมายของการ
ท่องเทีย่วทีเ่น้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน

P130201 การเปล่ียนการท่องเทีย่วไทยเป็นการท่องเทีย่ว
คุณภาพสูงทีเ่ชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ทีม่ีศักยภาพอื่น

P13020001 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้าและบริการ 
การท่องเทีย่วมูลค่าเพิม่สูง

05 การท่องเทีย่ว 050102 เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์และวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

2 ไทยเป็นจดุหมายของการ
ท่องเทีย่วทีเ่น้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน

P130201 การเปล่ียนการท่องเทีย่วไทยเป็นการท่องเทีย่ว
คุณภาพสูงทีเ่ชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ทีม่ีศักยภาพอื่น

P13020002 การพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่วทีม่ีศักยภาพ
รองรับนักท่องเทีย่วทัว่ไป

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131001 การเพิม่มูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวยีน และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ

P13100002 การสร้างรายได้สุทธใิหชุ้มชน ท้องถิ่นและเกษตรกร
จากเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสังคมคาร์บอนต่ า

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวถิีชีวติทางการกีฬาอย่างทัว่ถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและ
การพัฒนานักกีฬา

BR130301 ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 
บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพือ่พัฒนา
สุขภาพของตนใหแ้ข็งแรง 
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

13 การเสริมสร้างใหค้น
ไทยมีสุขภาวะทีดี่

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคทีส่ามารถป้องกันได้ เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจติส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

P130401 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
สินค้าและบริการสุขภาพ

P13040002 ไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพระดับโลก

13 การเสริมสร้างใหค้น
ไทยมีสุขภาวะทีดี่

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ขึ้น

14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่าง
สม่ าเสมอเพิม่ขึ้น

14 ศักยภาพการกีฬา 140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

14 ศักยภาพการกีฬา 140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิม่ขึ้น

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ

BR130401 มีระบบพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วงชีวติและการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหปุัญญา เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาใหเ้ต็มตามศักยภาพเพิม่ขึ้น

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแหง่อนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั
 มีสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มีคุณธรรม
 จริยธรรม และมีภมูิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวติร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพัฒนาในทุกมิต

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง
 ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองใหเ้ต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึ้น

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแหง่อนาคต

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ
สร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี1ประกันทางสังคม
เพิม่ขึ้น

กลยทุธ์ของหมุดหมายทีเ่ก่ียวข้อง

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย Y1แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย



ความสอดคลอ้งของประเดน็ปฏริปูประเทศ กับเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1) ของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิและ เปา้หมายระดบัหมดุหมายของ (รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13 เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13 กลยทุธ์ของหมุดหมายทีเ่ก่ียวข้อง

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13
เป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย Y1แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย

BR1305 การบริหารจดัการศักยภาพบุคลากรของประเทศ BR130501 1. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับทีส่ามารถ
ขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมี
ระบบบริหารจดัการทีม่ีประสิทธภิาพ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มี
ประสิทธภิาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302 ภาครัฐทีม่ีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐทีส่่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร ใหม้ีทักษะทีจ่ าเป็นใน
การใหบ้ริการภาครัฐดิจทิัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพือ่ประชาชน
 ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจติส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

BR130502 2. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับ
อย่างเหมาะสม น าไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง
 ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองใหเ้ต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวตั
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ขึ้น

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแหง่อนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั
 มีสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มีคุณธรรม
 จริยธรรม และมีภมูิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวติร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพัฒนาในทุกมิต

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแหง่อนาคต

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงาน
อนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

BR130503 3. เด็กวยัเรียนได้รับการพัฒนาทักษะส าหรับการ
เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที ่22 ด้วยจติวญิญาณของความ
เป็นไทย

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110301 วยัเรียน / วยัรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จกัคิด วเิคราะห ์รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธผิลตลอดชีวติดีขึ้น

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแหง่อนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวยั
 มีสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีดี่ของสังคม มีคุณธรรม
 จริยธรรม และมีภมูิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวติร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวยัได้รับการพัฒนาในทุกมิต

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที ่21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอด
ชีวติดีขึ้น


