เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ

CR01 การเมือง

เป้าหมายอันพึงประสงค์

CR01G01 ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ และพรรคการเมืองและ
นักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

BR0101 การเสริมสร้างความรูท้ างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

BR010101 ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

(01) ความมั่นคง

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

BR010201 ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะอย่างแท้จริง

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200302

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะให้กบั ประชาชน

(01) ความมั่นคง

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

(01) ความมั่นคง

010103

การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

(01) ความมั่นคง

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

(01) ความมั่นคง

010103

การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

(01) ความมั่นคง

010103

การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ

BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพือ่ การปฏิรปู ประเทศ

BR010301 ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความ
ขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

BR010401 พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน
สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการ
คัดเลือกผู้มีความรูค้ วามสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

BR010501 โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพืน้
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความ
โปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่าง
รัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของ
แผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ
CR02

เป้าหมายอันพึงประสงค์

กิจกรรม Big Rock

การบริหารราชการแผ่นดิน CR02G01 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ BR0201
เป็นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บริการ

ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารงานและการ
บริการภาครัฐไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั

CR02G02 ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการนานวัตกรรมเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock
BR020101 1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการ รวมถึงข้อมูลดิจทิ ลั สาคัญของ
ภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จา่ ยน้อย และตรงตามความจาเป็น
ทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่ นเป็นดิจทิ ลั เพิ่มขึน้

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130001 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด

BR020102 2. ภาครัฐมีดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจทิ ลั รวมถึงระบบ 20 การบริการประชาชน
ข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สาหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การ และประสิทธิภาพภาครัฐ
ดาเนินงาน และการกากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจทิ ลั ที่สร้างความ
เชือ่ มัน่ ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซงึ่ ตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานทา (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้าน
เกษตรและการบริหารจัดการน้า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและ
การกระจายสินค้าสาหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึน้ ใหม่ (Startups)

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่ นเป็นดิจทิ ลั เพิ่มขึน้

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130003 กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลีย่ นภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ

BR020103 3. ภาครัฐพัฒนาสูก่ ารเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ 20 การบริการประชาชน
ปรับเปลีย่ นได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลีย่ น อย่างรวดเร็วและ และประสิทธิภาพภาครัฐ
เป็นพลวัตในยุคชีวติ วิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลือ่ น
โดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน
อย่างแท้จริง

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่ นเป็นดิจทิ ลั เพิ่มขึน้

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130003 กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลีย่ นภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ

BR020104 4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่ นเป็นดิจทิ ลั เพิ่มขึน้

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130001 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

BR0202

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุน่ คล่องตัว และเปลีย่ นแปลงได้
ตามสถานการณ์

BR020201 โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มี 22 กฎหมายและ
ความยืดหยุน่ คล่องตัว ทันต่อการเปลีย่ นแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน กระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ภายใต้กรอบกฎหมายที่มงุ่ ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์ ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130002 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุน่
เชือ่ มโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงที่เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ

BR0203

ปรับเปลีย่ นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สูร่ ะบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซงึ่ คนเก่ง
ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลัก
คุณธรรม

BR020301 ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกาลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความ
คล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลือ่ นย้าย และใช้ประโยชน์กาลังคนให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และ
สถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว

200501

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจติ สานึก มีความสามารถสูง มุง่ มัน่ และเป็น ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
มืออาชีพ
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130004 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลีย่ นและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทกั ษะที่จาเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจทิ ลั และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR0204

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการใน
ระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

BR020401 สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ ให้ราชการในส่วนภูมิภาค มี 15 พลังทางสังคม
ความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration)
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

150101

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง 13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130002 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุน่
เชือ่ มโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงที่เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130004 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลีย่ นและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทกั ษะที่จาเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจทิ ลั และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200302

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับ
ประชาชน

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130002 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุน่
เชือ่ มโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงที่เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ

BR020501 1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มี 20 การบริการประชาชน
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซือ้ จัดจ้างเป็นแบบดิจทิ ลั และประสิทธิภาพภาครัฐ
ในทุกขัน้ ตอน มีการบูรณาการ และเชือ่ มโยงข้อมูลด้านการจัดซือ้ จัดจ้างกับระบบ
อื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลีย่ นเป็นดิจทิ ลั เพิ่มขึน้

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130002 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุน่
เชือ่ มโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงที่เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130004 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลีย่ นและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทกั ษะที่จาเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจทิ ลั และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR020502 2. มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาท 20 การบริการประชาชน
ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความ และประสิทธิภาพภาครัฐ
โปร่งใส และการทุจริตการจัดซือ้ จัดจ้างลดลง

200501

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
13 ไทยมีภาครัฐที่ทนั สมัย มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจติ สานึก มีความสามารถสูง มุง่ มัน่ และเป็น ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
มืออาชีพ
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130004 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลีย่ นและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทกั ษะที่จาเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจทิ ลั และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR0205

ขจัดอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ และ
การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง )
รหัสแผน
แผนปฏิรูป
ปฏิรูปประเทศ ประเทศ
CR03

กฎหมาย

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

CR03G01 กฎหมายและกระบวนงานที่ลา้ สมัย BR0301
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าและไม่
เป็นธรรม สร้างภาระแก่ประชาชน
และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไข
ปรับปรุง

จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
BR030101
กฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด้ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน

กระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่
สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง

22

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย ประชาชน
ทั่วถึง

P131301

การบริการภาครัฐ มีคณ
ุ ภาพ เข้าถึงได้

P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่สง่ เสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือต่อการพัฒนาประเทศ

CR03G02 ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และ BR0302
ปฏิบัตติ ามกฎหมายของประชาชน

จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ ให้มีการ
BR030201
พิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพือ่
ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ให้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิด
ร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพือ่ ลดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

22

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย ประชาชน
ทั่วถึง

P131301

การบริการภาครัฐ มีคณ
ุ ภาพ เข้าถึงได้

P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่สง่ เสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือต่อการพัฒนาประเทศ

BR0303

จัดให้มีกลไกก้าหนดให้สว่ นราชการหรือ
BR030301
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก้ากับดูแล
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น้า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม
ก้ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น้า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการ
ให้บริการประชาชน

22

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

P131301

การบริการภาครัฐ มีคณ
ุ ภาพ เข้าถึงได้

P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่สง่ เสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือต่อการพัฒนาประเทศ

22

220102

การปฏิบัตติ ามและการบังคับใช้กฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็น
ธรรม

22

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

P131301

การบริการภาครัฐ มีคณ
ุ ภาพ เข้าถึงได้

P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่สง่ เสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือต่อการพัฒนาประเทศ

22

220103

ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนากฎหมาย

22

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

P131301

การบริการภาครัฐ มีคณ
ุ ภาพ เข้าถึงได้

P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่สง่ เสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ้าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือต่อการพัฒนาประเทศ

BR0304

BR0305

จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท้า
และเสนอร่างกฎหมาย

BR030401

จัดท้าประมวลกฎหมายเพือ่ รวบรวมกฎหมาย BR030501
เรื่องเดียวกันไว้ดว้ ยกันเพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้งาน

ประชาชนสามารถใช้สทิ ธิในการเสนอร่างกฎหมาย

ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจเนือหาของกฎหมายได้โดยง่าย

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ
CR04

กระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

CR04G01 การอานวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอน BR0401
เป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด และเข้าถึงง่ายโดย
เสมอภาค

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า BR040101
ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบ
ให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220201

การอานวยความยุติธรรม มี หมุดหมายที่ 13
P131301
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130002 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยดื หยุน่ เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอือ้ ต่อการ
พัฒนาประเทศ

CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความ BR0402
เหลื่อมล้า และพัฒนาระบบการ
บริหารงานยุติธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคาร้องทุกข์
กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตารวจทั่ว
ประเทศ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220201

การอานวยความยุติธรรม มี หมุดหมายที่ 13
P131301
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130001 พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์
สะดวก และประหยัด

BR040201

BR0403

การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจ BR040301
ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ
22 กฎหมายและ
คาแนะนาด้านกฎหมาย ในการดาเนินคดี การ
กระบวนการยุติธรรม
ดาเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ ขึ้น

220201

การอานวยความยุติธรรม มี หมุดหมายที่ 13
P131301
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130001 พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์
สะดวก และประหยัด

BR0404

ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว

มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจาเลยเพื่อให้เข้าถึง
22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น กระบวนการยุติธรรม

220201

การอานวยความยุติธรรม มี หมุดหมายที่ 13
P131302
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004 สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือ้ ต่อการพัฒนาประเทศ

BR0405

การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม BR040501
และการสอบปากคาในการสอบสวน

มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจาเลยเพื่อเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

220201

การอานวยความยุติธรรม มี หมุดหมายที่ 13
P131302
ความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม ประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004 สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอือ้ ต่อการพัฒนาประเทศ

BR040401

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ
CR05

เศรษฐกิจ

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

CR05G01

ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

BR0501

CR05G02

กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของ BR0502
ภาคสังคม

CR05G03

ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบัน
บริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ

BR0503

BR0504

BR0505

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High
Value Added)

BR050101

ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง

BR050201

ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวสูงขึน้
และสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ

การเพิ่มโอกาสของ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

3 การเกษตร

030401

สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึน้

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็น P130101
ประเทศชัน้ นาด้าน
สินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป

P13010001 การส่งเสริมการผลิดและการตลาดของสินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูปที่มีมูลค่าสูง

5 การท่องเที่ยว

050102

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึน้

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น P130201
จุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยัง่ ยืน

การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็น P13020001 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่
มูลค่าเพิ่มสูง
เชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพอืน่

5 การท่องเที่ยว

050303

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึน้

5 การท่องเที่ยว

050501

ประเทศไทยเป็นจุดเชือ่ มต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน

5 การท่องเที่ยว

050601

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน มากขึน้

5 การท่องเที่ยว

050602

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ดีขนึ้

5 การท่องเที่ยว

050603

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขนึ้

BR050301

1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งประเทศเพิ่มสูงขึน้

8 ผู้ประกอบการและ 080302
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ หมุดหมายที่ 7 ไทยมี P130701
ไทยดีขนึ้
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง
มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้

SME มีศักยภาพสูงในการดาเนิน P13070001 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอือ้ อานวนต่อการทาธุรกิจและการยกระดับ
ธุรกิจสามารถยกระดับและปรับตัว
ความสามารถในการแข่งขันของ SME
เข้าสู่การแข่งขันใหม่

BR050302

2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันในยุคดิจิทลั ของ SME

8 ผู้ประกอบการและ 080102
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทลั ดีขนึ้

SME มีศักยภาพสูงในการดาเนิน P13070002 การส่งเสริมการพัฒนา SME ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั
ธุรกิจสามารถยกระดับและปรับตัว
เข้าสู่การแข่งขันใหม่

BR050303

3. จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพ
เพิ่มสูงขึน้

8 ผู้ประกอบการและ 080101
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึน้

การเป็นศูนย์กลางด้านการค้า
BR050401
และการลงทุนของไทยในภูมิภาค
(Regional
Trading/Investment Center)

การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็น
พลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประเด็นแผนแม่บทฯ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

BR050501

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการ
ลงทุนในภูมิภาค

สร้างและพัฒนากาลังคนที่มีทกั ษะและความพร้อม
เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี P130702
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง
มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็น P130201
จุดหมายของการ
(การขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (Early ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
Stage) ในประเทศไทยเพิ่มขึน้ )*
และความยัง่ ยืน

การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็น P13020002 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับ
การท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่
นักท่องเที่ยวทั่วไป
เชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพอืน่

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090102

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็น P130501
ประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโล
จิสติกส์ที่สาคัญของ
ภูมิภาค

ไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุน P13050002 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตู
การค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสาคัญของภูมิภาค

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090202

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึน้
(ยกลิกเป้าหมาย)*

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090302

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึน้

11 การพัฒนาศักยภาพ 110401
คนตลอดช่วงชีวติ

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทกั ษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึน้

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี P131202
กาลังคนสมรรถนะสูงมุง่
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง
ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้อง P13120002 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง
กับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงาน
อนาคต

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

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
รหัสแผนปฏิรูป
ประเทศ
CR06

แผนปฏิรูปประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

CR06G01 สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบ BR0601
และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย

ประเด็นแผนแม่บทฯ

1. หยุดยัง้ และป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้ใน
ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1
180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131002
สังคมคาร์บอนต่า

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

P13100002 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกร
จากเศรษบกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า

CR06G02 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
เพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศ

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131002
สังคมคาร์บอนต่า

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

P13100003 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

CR06G03 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มี
ความสมบูรณ์และยัง่ ยืน เป็นฐานการพัฒนา
ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

11 ไทยสามารถลดความเลี่ยงและ P131101
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ P13110004 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CR06G04 เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

BR060101

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

BR060102

2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียว
ในเขตเมืองและชุมชนมีจานวนเพิ่มขึ้น

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131002
สังคมคาร์บอนต่า

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

BR060103

3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
ประเภทอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

180102

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

01 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้าน
สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

P130102

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ P13010008 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทากินและรักษาพื้นที่
เพื่อคุณภาพ ความมัน่ คงอาหาร และความยัง่ ยืนของ
เกษตรกรรม
ภาคการเกษตร

BR060104

4. อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพร
และการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอตั ราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม

04 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

01 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้าน
สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

P130102

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ P13010003 การขยายผลเกษตรยัง่ ยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อคุณภาพ ความมัน่ คงอาหาร และความยัง่ ยืนของ
และมีมูลค่าเพิ่มสูง
ภาคการเกษตร

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131001
สังคมคาร์บอนต่า

BR0602

BR0603

การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน

180101

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P13102
ยัง่ ยืนสูง
สังคมคาร์บอนต่า

BR060201

1. มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการกาหนดเส้นเขต
ทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด และการกาหนดพื้นที่
ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

BR060202

2. การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขต
จังหวัดในทะเลและชายฝั่ง

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยูภ่ ายใต้กรอบ
กฎหมายที่มงุ่ ให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

BR060203

3. การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการ
สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศ
ไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

180201

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

BR060301

การสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" ทีสามารถพึ่งพาตัวเอง เป็น 18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
แกนนา และนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการน้าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟู
เส้นทางอย่างเป็นระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้าลาเชียง
ไกรและเหนืออ่างเก็บน้าซับประดู่

180501

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พงึ
01 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้าน
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

19 การบริหารจัดการน้าทั้ง
ระบบ

190101

ระดับความมัน่ คงด้านน้าอุปโภคเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

P130102

P13100003 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

P13100002 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกร
จากเศรษบกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

P13100001 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ P13010004 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้มี
เพื่อคุณภาพ ความมัน่ คงอาหาร และความยัง่ ยืนของ
ความสมดุล
ภาคการเกษตร

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
รหัสแผนปฏิรูป
ประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

กิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1
190103

190202
190203
BR0604

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณี
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

BR060401

BR060402

1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน

2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80
คะแนน
ระดับความมัน่ คงน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น
(ยกเลิกเป้าหมาย)*
คุณภาพของน้าในแหล่งผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131003
และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ สังคมคาร์บอนต่า
ประเภทการใช้ประโยชน์

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

180401

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

180402

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
อยูร่ ะดับมาตรฐานของประเทศไทย
(คุณภาพอากาศ และเสียงอยูใ่ นระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย)*

18 การเติบโตอย่างยัง่ ยืน

180403

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของ
เสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

19 การบริหารจัดการน้าทั้ง
ระบบ

190101

ระดับความมัน่ คงด้านน้าอุปโภคเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

180401

คุณภาพของน้าในแหล่งผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131003
และแหล่งน้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับ สังคมคาร์บอนต่า
ประเภทการใช้ประโยชน์

180403

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของ
เสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

การสร้างสังคมคาร์บอนต่าและยัง่ ยืน

P13100003 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างสังคมคาร์บอนต่าและยัง่ ยืน

P13100003 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
รหัสแผนปฏิรูป
ประเทศ
CR07

แผนปฏิรูปประเทศ

กิจกรรม Big Rock

เป้าหมายอันพึงประสงค์

สาธารณสุข

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

BR0701

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
CR07G01 ทีพ่ ึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลด
โรคทีส่ ามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะ จิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม่เพือ่ ความมั่นคงแห่งชาติด้าน
สุขภาพ

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock
BR070101

ประเด็นแผนแม่บทฯ

ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบ 13 การเสริมสร้างให้คน
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ทีค่ รบวงจรและ ไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
บูรณาการ เพือ่ ยกระดับความมั่นคงแห่งชาติด้าน
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย
เพือ่ ปกป้องชีวติ สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและยั่งยืน

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

CR07G03

มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

CR07G04

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีความ
เหลื่อมล้าลดลง
BR0703

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรค
CR07G05 อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

การปฏิรูปเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
BR070201
ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรค
ไม่ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้าน
การบริบาล การรักษาพยาบาลทีบ่ ้าน/ชุมชน
และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม

BR070301

ผู้ป่วยและคนวัยทางานทีเ่ สี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ
13 การเสริมสร้างให้คน
โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับ
ไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนว
ใหม่ทมี่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ มากขึ้นด้วย
การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนือ่ ง

ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล 11 การพัฒนาศักยภาพคน
การรักษาพยาบาลทีบ่ ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพ ตลอดช่วงชีวติ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวติ และลดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
13 การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะทีด่ ี

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

BR0704

การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและ
BR070401
กองทุนทีเ่ กี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ
บูรณาการ เป็นธรรม ทัว่ ถึงเพียงพอและยั่งยืน
ด้านการเงินการคลัง

1.ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่ 17 ความเสมอภาคและ
เกี่ยวข้องทีม่ ีการบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นธรรม หลักประกันทางสังคม
ทัว่ ถึง เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง อีกทัง้
ส่งผลให้เกิดการดาเนินงานตามเป้าหมายของการ
ปฏิรูปด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลสาเร็จเพิม่ ขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 8
ระบบทีส่ าคัญ ได้แก่
1) ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (P&P), บริการปฐมภูมิ (Primary
Care), บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ทีบ่ ้าน
(Comminity/Home Care), บริการผู้ป่วยใน (IP)
2) ระบบการบริหารจัดการ รวมทัง้ สิทธิประโยชน์และ
กลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติด้าน
สุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่
3) ระบบงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคทีต่ ่อเนือ่ ง
4) ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน/ทีบ่ ้าน
5) ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ
6) ระบบประกันสุขภาพคนต่าวด้าว
7) การจัดบริการทีเ่ น้นคุณค่า
8) การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

130401

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง

130501

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้าทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

130101

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคทีส่ ามารถป้องกันได้ เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

130301

มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น

110501

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความมั่นคงในชีวติ มี
หมุดหมายที่ 9
P130902
ทักษะการดารงชีวติ เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวติ มีส่วน ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สังคมเพิม่ ขึ้น และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมทีเ่ พียงพอ เหมาะสม

130201

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ ขึ้น

130401

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง

200301

ปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

170101

170201

CR07G02 จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ ขึ้น
BR0702

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

หมุดหมายที่ 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130404

ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
มีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ

P13040006 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพือ่ ลดผลกระทบต่อบริการทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพ

หมุดหมายที่ 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

P13040005 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพืน้ ฐาน
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดารงชีวติ

P13090003 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสาหรับคนทุก
ช่วงวัย

หมุดหมายที่ 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

P13040005 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพืน้ ฐาน
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ ขึ้น

หมุดหมายที่ 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

P13040005 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพืน้ ฐาน
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายทีต่ ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

หมุดหมายที่ 9
P130902
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมทีเ่ พียงพอ เหมาะสม

คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดารงชีวติ

P13090003 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสาหรับคนทุก
ช่วงวัย

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
รหัสแผนปฏิรูป
ประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

เป้าหมายอันพึงประสงค์

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

BR070402

BR0705

การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการ BR070501
แบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วม
รับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและ
ท้องถิ่น

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200401

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว

13 การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะทีด่ ี

130301

มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุกระดับ หมุดหมายที่ 4
เข้าถึงได้ดีขึ้น
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ

P13040005 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพืน้ ฐาน
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

ประเทศมีเขตสุขภาพทีม่ ีระบบบริหารจัดการแบบ
13 การเสริมสร้างให้คน
บูรณาการและ ร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและ ไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
ท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถทาให้เกิดผลสาเร็จในพืน้ ทีต่ ามเป้าหมายของ
การปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข
รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่
ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

130201

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ ขึ้น

P130404

ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
มีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ

P1304006

130301

มีระบบสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานทีป่ ระชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น

200101

งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็นดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

200301

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
เหมาะสม

2. ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทัว่ ถึงและมีความพึง
พอใจเพิม่ ขึ้น

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

หมุดหมายที่ 4

การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพือ่ ลดผลกระทบต่อบริการทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพ

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ
CR08

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี CR08G01 การมุง่ เน้นการสร้างดุลยภาพระหว่าง
BR080101 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
สารสนเทศ
เสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake
รับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม
News
และการใช้พื้นที่ดจิ ิทัลเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
ด้วยความเชือ่ ว่าเสรีภาพของการสื่อสาร
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทาง
ของประชาธิปไตย และสื่อเป็นโรงเรียน
ของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน
สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี

BR0802

การกากับดูแลสื่อออนไลน์

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

BR080101

1. การให้ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารที่
เพิ่มมากขึน้
รวมทั้งดาเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

(01) ความมัน่ คง

010201

ปัญหาความมัน่ คงที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด หมุดหมายที่ 6
P130601
ความมัน่ คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจน ดิจิทลั และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะของประเทศมีการขยายตัว เพิ่มขึน้

P1306001

BR080101

1. การให้ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารที่
เพิ่มมากขึน้
รวมทั้งดาเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

(01) ความมัน่ คง

010301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมี หมุดหมายที่ 13
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความ
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยและปฏิบัตไิ ด้จริง
ตอบโจทย์ประชาชน
(หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ )*

P131301

การบริการภาครัฐ มีคณ
ุ ภาพ เข้าถึงได้

P13130003 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ขอ้ มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

BR080101

1. การให้ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารที่
เพิ่มมากขึน้
รวมทั้งดาเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

(10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

100301

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคมุ้ กันให้แก่ หมุดหมายที่ 13
ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์
ตอบโจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีขดี สมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130003 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ขอ้ มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

BR080101

1. การให้ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารที่
เพิ่มมากขึน้
รวมทั้งดาเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึน้

BR080101

1. การให้ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐาน
ความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารที่
เพิ่มมากขึน้
รวมทั้งดาเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200401

ภาครัฐมีขดี สมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

BR080102

2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึน้

มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะของประเทศมีการขยายตัว เพิ่มขึน้

P1306001

BR080102

2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200401

ภาครัฐมีขดี สมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่อหมุ
งตัดวหมายที่ 13
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคณ
ุ ภาพ เข้าถึงได้

P13130003 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ขอ้ มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

BR080102

2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน

หมุดหมายที่ 13
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีขดี สมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130003 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ขอ้ มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

BR080201

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อกากับ
ดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็น
ศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิด
เหตุภยั พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง

(01) ความมัน่ คง

010201

ปัญหาความมัน่ คงที่มีอยูใ่ นปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด หมุดหมายที่ 13
ความมัน่ คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจน ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตอบโจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคณ
ุ ภาพ เข้าถึงได้

P13130003 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ขอ้ มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

BR080201

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อกากับ
ดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็น
ศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิด
เหตุภยั พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง

(01) ความมัน่ คง

010301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความ
ทันสมัยและปฏิบัตไิ ด้จริง

P131302

ภาครัฐที่มีขดี สมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130003 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ขอ้ มูลในการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

หมุดหมายที่ 6
P130601
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ

หมุดหมายที่ 13
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ตอบโจทย์ประชาชน

ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล

ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

BR0803

การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

BR080201

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีสถานะทางกฎหมายเพื่อกากับ
ดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็น
ศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิด
เหตุภยั พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง

(20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200401

BR080202

2. ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สื่อได้รับการดูแลและคุม้ ครองตามสิทธิที่พงึ มีในการทา
ธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

(10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

100301

BR080301

1. หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาค
บังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และ
ระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565

(12) การพัฒนาการเรียนรู้

120101

BR080301

1. หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาค
บังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และ
ระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565

BR080302

2. ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ของประเทศไทย เช่น การใช้ตวั ชีว้ ดั การประเมิน โดยบุคคล
สามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและ
สารสนเทศได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชีว้ ดั ย่อย ได้แก่
(1) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจ
ความสาคัญของผู้ให้บริการข้อมูลสื่อและสารสนเทศต่อสังคม
(2) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชือ่ มโยง และประยุกต์ใช้
เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับ
และแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและ
สารสนเทศในสังคมได้
(3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมิน
คุณค่าและตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือข้อมูลสื่อและสารสนเทศ
และแหล่งที่มาได้
(4) การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์
และจัดการข้อมูลสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้

(10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

BR080303

3. จานวนรายการที่มีเนือ้ หาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บน
สานึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการดารง
ตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารย
ธรรมเพิ่มขึน้

(10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาครัฐมีขดี สมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคมุ้ กันให้แก่ หมุดหมายที่ 6
P130601
ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย ดิจิทลั และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
และสร้างสรรค์

มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะของประเทศมีการขยายตัว เพิ่มขึน้

P1306001

ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขนึ้
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคน
สมรรถนะสูง มุง่ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย

P13130001 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ

100301

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคมุ้ กันให้แก่ หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคน
ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย สมรรถนะสูง มุง่ เรียนรู้อย่าง
และสร้างสรรค์
ต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย

P13130001 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ

100301

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคมุ้ กันให้แก่ หมุดหมายที่ 6
P130601
ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย ดิจิทลั และอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
และสร้างสรรค์

เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึน้

P13060003 พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศให้สามารถแข่งขันได้

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

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ
CR09

สังคม

เป้าหมายอันพึงประสงค์
CR09G01 มีระบบการออมทัง้ ภาค
สมัครใจและภาคบังคับแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม เพือ่ เพิม่
ความสามารถในการพึง่ พา
ตนเองหลังเกษียณ

กิจกรรม Big Rock

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

BR0901

การมีระบบการออมเพือ่
BR090101
สร้างหลักประกันรายได้หลัง
วัยเกษียณทีเ่ พียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้
ในและนอกระบบ

ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อ
ถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน

15 พลังทางสังคม

CR09G02 อปท. มีข้อมูลทางสังคมใน BR0902
พืน้ ที่ เพือ่ นามาใช้ จัดระบบ
สวัสดิการสังคม (Social
Safety Net) ทีส่ อดคล้อง
และตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทาง BR090201
สังคมและคลังความรู้ใน
ระดับพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพทีต่ รง
ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพืน้ ทีท่ ี่
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ ให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลในการกาหนดนโยบายและ
แก้ไขปัญหาทีต่ อบสนองความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละพืน้ ที่

20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

BR090202

2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึง
คลังข้อมูล สาหรับการประกอบอาชีพ
ทีร่ วดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพ
เพือ่ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้
ตลอดจนได้รับข้อมูลทีถ่ ูกต้องและ
สร้างสรรค์

12 การพัฒนาการเรียนรู้

120201

BR090301

1. คนพิการทุกคนไม่มีข้อจากัดด้าน
การเข้าถึงการออกบัตรประจาตัวคน
พิการ

17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

BR090302

2. ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลสาคัญต่างๆ อย่างมีความ
เป็นปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์โดย
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง
เพือ่ ให้คนพิการได้รับการสนับสนุน
อย่างรอบด้าน

CR09G03 ชุมชนในเขตเมือง มีความ
เข้มแข็งและมีโอกาสในการ
เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่าง
เท่าเทียม อันจะนาไปสู่
ความเสมอภาคในสังคม

BR0903

การปฏิรูปการขึ้นทะเบียน
คนพิการ เพือ่ ให้คนพิการ
ได้รับสิทธิ สวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทัว่ ถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อน 09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ยามสูงอายุเพือ่ ให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ลดลง และมีความคุ้มครองทาง
เพิม่ ขึ้น
สังคม ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

P130902

คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครอง P13090004
ทางสังคมทีเ่ พียงพอต่อการดารงชีวติ

การพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมให้มีประสิทธิภาพ

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003

ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ัลที่
ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพือ่ การ
พัฒนาประเทศ

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่ การ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญา เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003

ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ัลที่
ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพือ่ การ
พัฒนาประเทศ

170201

มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีต่ ้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และมีความคุ้มครองทาง
สังคม ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม

P130902

คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครอง P13090004
ทางสังคมทีเ่ พียงพอต่อการดารงชีวติ

การพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมให้มีประสิทธิภาพ

20 การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็น
ดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302

ภาครัฐทีม่ ีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

BR0904

การสร้างกลไกทีเ่ อื้อให้เกิด
ชุมชนเมืองจัดการตนเอง

BR090401

ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง

16 เศรษฐกิจฐานราก

160101

ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิม่ ขึ้น

BR0905

การสร้างมูลค่าให้กับทีด่ ินที่
รัฐจัดให้กับประชาชน

BR090501

เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ ด้รับการ
17 ความเสมอภาคและ
จัดสรรทีด่ ินจากรัฐ สามารถนาเอกสาร หลักประกันทางสังคม
แสดงสิทธิในทีด่ ิน หรือหนังสือ/
เอกสารให้ใช้ทดี่ ินทีไ่ ด้รับจากรัฐไปใช้
เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสา
หรับการประกอบอาชีพ

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพิม่ ขึ้น

09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และมีความคุ้มครองทาง
สังคม ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม

P130901

ครัวเรือนทีม่ ีแนวโน้มกลายเป็น
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสใน
การเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความ
ยากจนได้อย่างยั่งยืน

P13130003

P13090001

เป้าหมาย SDG
SDG0103

ดาเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมในระดับประเทศทีเ่ หมาะสม ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพืน้ ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถึงกลุ่ม
ประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0405

ขจัดความเหลี่อมล้าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่า
กลุ่มทีเ่ ปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพืน้ เมือง และเด็กใน
สถานการณ์เปราะบาง เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ัลที่ SDG0405
ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพือ่ การ
พัฒนาประเทศ

ขจัดความเหลี่อมล้าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่า
กลุ่มทีเ่ ปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพืน้ เมือง และเด็กใน
สถานการณ์เปราะบาง เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573

SDG0103

ดาเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมในระดับประเทศทีเ่ หมาะสม ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพืน้ ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถึงกลุ่ม
ประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น
SDG0103
แบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความ
ยากจนอย่างยั่งยืน

ดาเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบและมาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมในระดับประเทศทีเ่ หมาะสม ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพืน้ ฐาน (floors) และขยายความครอบคลุมถึงกลุ่ม
ประชากรยากจนและกลุ่มเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ

CR10

พลังงาน

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

CR10G01 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน BR1001
พลังงานของประเทศ

BR1002

BR1003

BR1004

BR1005

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ
BR100101
One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าทีแ่ ท้จริง

ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนทีไ่ ม่
จาเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐ
และเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าง
เท่าเทียมกันเพือ่ ช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้าน
พลังงานของประเทศ และลดต้นทุนทีเ่ กิดจากการ
ระบบทีไ่ ม่มีประสิทธิภาพ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็นดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130003 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ัลทีใ่ ช้ข้อมูลในการ
บริหารจัดการเพือ่ การพัฒนาประเทศ

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

BR100201

1. เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้
มีความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
จากทุกหน่วยงานทีม่ ีการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานทัง้ จากภาครัฐและเอกชน

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็นดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

P13130002 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงทีเ่ อื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

BR100202

2. เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่ง
จะเป็นหน่วยงานหลักในการนาข้อมูลด้านพลังงานมา
วิเคราะห์วจิ ยั เพือ่ สื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ทัง้ ด้านการตัดสินใจใน
การใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200101

งานบริการภาครัฐทีป่ รับเปลี่ยนเป็นดิจทิ ัลเพิม่ ขึ้น

13 ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130003 ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ัลทีใ่ ช้ข้อมูลในการ
บริหารจัดการเพือ่ การพัฒนาประเทศ

อาคารควบคุมภาครัฐตามทีก่ าหนดในพระราช
กฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถ
ลดการใช้พลังงานลง โดยนากลไกบริษัทจัด
การพลังงาน (Energy Service Company : ESCO)
มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07 โครงสร้าง
พืน้ ฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจทิ ัล

070202

การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ ลิตภายในประเทศเพิม่ ขึ้น

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131003
สังคมคาร์บอนต่า

การสร้างสังคมคาร์บอนต่าและยั่งยืน

P13100004 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และกลไกสนับสนุน
CE & LCS

07 โครงสร้าง
พืน้ ฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจทิ ัล

070203

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ ขึ้น

07 โครงสร้าง
พืน้ ฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจทิ ัล

070203

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิม่ ขึ้น

3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าทีส่ าคัญของโลก

การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าเพือ่ การใช้ใน
ประเทศและส่งออก

P13030002 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยาน
ยนต์ไฟฟ้า

การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) BR100301
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ

การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพือ่ การเปลี่ยน BR100401
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเพือ่ เพิม่ การแข่งขัน

BR100501

สร้างมูลค่าเพิม่ จากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่ง
อนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
ไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

07 โครงสร้าง
พืน้ ฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจทิ ัล
07 โครงสร้าง
พืน้ ฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจทิ ัล

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

070201

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

070202

การใช้พลังงานทดแทนทีผ่ ลิตภายในประเทศเพิม่ ขึ้น

หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

P130301

กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน P130503
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่
สาคัญของภูมิภาค

ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโล P13050003 การลงทุนเพือ่ ปรับโครงสร้าง 12 อุตสาหกรรม
จิสติส์ของภูมิภาค
เป้าหมาย สู่ไทยแลนด์ 4.0

5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน P130503
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่
สาคัญของภูมิภาค
10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131003
สังคมคาร์บอนต่า

ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโล P13050002 การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เป็นประตูการค้า การ
จิสติส์ของภูมิภาค
ลงทุนและฐานเศรษฐกิจสาคัญของภูมิภาค
การสร้างสังคมคาร์บอนต่าและยั่งยืน

P13100004 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และกลไกสนับสนุน
CE & LCS

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ
CR11

การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายอันพึงประสงค์
CR11G01 ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบลดลง

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock
BR1101

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock
BR110101

1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในท้องที่
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวฒ
ั นธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

21) การต่อต้านการทุจริต 210101
และประพฤติมิชอบ

210102

BR1102

การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตาม
รอยเบือ้ งพระยุคลบาท

21) การต่อต้านการทุจริต 210101
และประพฤติมิชอบ

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

BR110201

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบตั ิ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิด
ปาก กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)

210102
21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR110202

2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร

21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

220101

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว
BR110301
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการดาเนินคดีทุจริต
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
BR110302

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้
ผลประโยชน์

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว

P13130002
กลยุทธ์ที่ 2
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว

P13130002
กลยุทธ์ที่ 2
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว

P13130002
กลยุทธ์ที่ 2
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004
กลยุทธ์ที่ 4
ย่อยที่ 4.2

การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว

P13130002
กลยุทธ์ที่ 2
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301
P131302

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว
ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

p13130003
กลยุทธ์ที่ 3
ย่อยที่ 3.2

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ัลที่ใช้ข้อมูลใน
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ิงานของภาครัฐ รวมทั้งร่วมดาเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใส
ของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยสาคัญ

21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว

P13130002
กลยุทธ์ที่ 2
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

2. การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ

21) การต่อต้านการทุจริต 210201
และประพฤติมิชอบ

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
โจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004
กลยุทธ์ที่ 4
ย่อยที่ 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

200401

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว

BR110303

3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกดาเนินการทางวินัย
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการดาเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบมี
จานวนลดลง

21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004
กลยุทธ์ที่ 4
ย่อยที่ 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR110304

4. นิติบคุ คลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตาม
มาตรฐานสากล

21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004
กลยุทธ์ที่ 4
ย่อยที่ 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว

P13130002
กลยุทธ์ที่ 2
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

220101

BR1104

เป้าหมายของหมุดหมาย

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR110102

220101

BR1103

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

BR110401

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
คนไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ (No Gift Policy)

21) การต่อต้านการทุจริต 210101
และประพฤติมิชอบ

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

BR110402

2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1
210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

220101

BR110403

BR110404

BR1105

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่

3. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบตั ิงานอยู่ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ารวยผิดปกติ

4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิ
ชอบและร่ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการ
ทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระทาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อม
กับนาหลักความรับผิดชอบในการกระทา (Accountability) มาบังคับใช้กับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

21) การต่อต้านการทุจริต 210101
และประพฤติมิชอบ

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004
กลยุทธ์ที่ 4
ย่อยที่ 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว

P13130002
กลยุทธ์ที่ 2
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว

P13130002
กลยุทธ์ที่ 2
ย่อยที่ 2.2

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ทั่วถึง

21) การต่อต้านการทุจริต 210101
และประพฤติมิชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210102

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR110501

1.ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตเชิงนโยบายที่กาหนด (งบประมาณการดาเนินโครงการมากกว่า 500
ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อม
ทั้งนาเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทา
หน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004
กลยุทธ์ที่ 4
ย่อยที่ 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR110502

2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัด
จ้าง) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบ
โครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2565
3. หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
เชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดาเนินโครงการ จัดทารายงานผลการดาเนินการตาม
เกณฑ์ชี้วดั ความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดาเนินโครงการ
จานวน 1 ฉบับ

21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004
กลยุทธ์ที่ 4
ย่อยที่ 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

21) การต่อต้านการทุจริต 210102
และประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302

ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง คล่องตัว

P13130004
กลยุทธ์ที่ 4
ย่อยที่ 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

BR110503

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ
CR12

การศึกษา

เป้าหมายอันพึงประสงค์
CR12G01 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่
จาเป็นของโลกอนาคตสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวนิ ัย
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
และเป็นพลเมืองทีด่ ี รู้สิทธิและหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบ และมีจติ สาธารณะ

กิจกรรม Big Rock
BR1201

BR1202

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพือ่ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการทีม่ ี
คุณภาพมากขึ้น

12 กาลังคนสมรรถนะสูง

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลกสามารถดารงชีวติ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

BR120102

2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมี
ศักยภาพทีจ่ ะพึง่ พาตนเองในการดารงชีวติ ได้

12 การพัฒนาการเรียนรู้

120101

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขึ้น

12 กาลังคนสมรรถนะสูง

P131203

ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติ

P13120003 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

BR120103

3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy &
12 การพัฒนาการเรียนรู้
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีจ่ าเป็นต่อการทางาน
และการใช้ชีวติ ในโลกยุคปัจจุบัน

120101

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขึ้น

12 กาลังคนสมรรถนะสูง

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลกสามารถดารงชีวติ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

BR120104

4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ภาคเอกชน

11 การพัฒนาศักยภาพคน 110201
ตลอดช่วงชีวติ

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการทีม่ ี
คุณภาพมากขึ้น

12 กาลังคนสมรรถนะสูง

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลกสามารถดารงชีวติ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

BR120201

1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดารงชีวติ ใน
โลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองทีต่ ื่นรู้ มี
ความรับผิดชอบ และมีจติ สาธารณะ

11 การพัฒนาศักยภาพคน 110301
ตลอดช่วงชีวติ

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21ครบถ้วน รู้จกั คิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวติ ดีขึ้น

12 กาลังคนสมรรถนะสูง

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลกสามารถดารงชีวติ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

P131202

กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง

BR120203

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนา BR120301
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

BR120401

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิม่ ขึ้น

110402

มีคนไทยทีม่ ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ ขึ้น

120101

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขึ้น
มีคนไทยทีม่ ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์ 12 กาลังคนสมรรถนะสูง
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ ขึ้น

2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ 11 การพัฒนาศักยภาพคน 110402
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจติ วิยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ
ตลอดช่วงชีวติ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
12 การพัฒนาการเรียนรู้

120101

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขึ้น

3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มี
จิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษย์
สัมพันธ์ทดี่ ีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้ทปี่ ลอดภัยสาหรับผู้เรียน

12 การพัฒนาการเรียนรู้

120101

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขึ้น

12 กาลังคนสมรรถนะสูง

P131202

กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐาน

11 การพัฒนาศักยภาพคน 110301
ตลอดช่วงชีวติ

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21ครบถ้วน รู้จกั คิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวติ ดีขึ้น

12 กาลังคนสมรรถนะสูง

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลกสามารถดารงชีวติ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

P131202

กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลกสามารถดารงชีวติ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิม่ ขึ้น

120101

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขึ้น

11 การพัฒนาศักยภาพคน 110301
ตลอดช่วงชีวติ

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21ครบถ้วน รู้จกั คิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวติ ดีขึ้น

12 การพัฒนาการเรียนรู้

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
อื่น ๆ ทีเ่ น้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

เป้าหมายของหมุดหมาย

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลน 11 การพัฒนาศักยภาพคน 110201
ทุนทรัพย์ ผู้พกิ าร และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจาก
ตลอดช่วงชีวติ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
และได้รับโอกาสทางการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบ
การศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสาเร็จการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด

BR120202

BR1204

หมุดหมายของแผน 13

BR120101

12 การพัฒนาการเรียนรู้

BR1203

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีทักษะทีต่ รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

12 กาลังคนสมรรถนะสูง

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายอันพึงประสงค์

กิจกรรม Big Rock

BR1205

การปฏิรูปบทบาทการวิจยั และระบบธรรมาภิ
บาลของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

BR120501

BR120502

BR120503

1. การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

ประเด็นแผนแม่บทฯ
110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิม่ ขึ้น

11 การพัฒนาศักยภาพคน 110402
ตลอดช่วงชีวติ

มีคนไทยทีม่ ีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิม่ ขึ้น

12 การพัฒนาการเรียนรู้

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขึ้น

120101

หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง

P131202

กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง

11 การพัฒนาศักยภาพคน 110401
ตลอดช่วงชีวติ

แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
12 กาลังคนสมรรถนะสูง
ความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิม่ ขึ้น

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลกสามารถดารงชีวติ ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

12 การพัฒนาการเรียนรู้

120101

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ดีขึ้น

P131202

กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง

230101

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิม่ สูงขึ้นจากการวิจยั
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิม่ ขึ้นจากปัจจุบัน

230501

จานวนโครงสร้างพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทจี่ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศเพิม่ ขึ้น
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพือ่ ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจติ สานึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

2. การสนับสนุนงานวิจยั เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ 23 การวิจยั และพัฒนา
ปานกลางอย่างยั่งยืน
นวัตกรรม

3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การสร้างความเชื่อมั่น
และการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200501

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ
CR13

วัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย :
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน

BR130101 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข

01 ความมั่นคง

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันของชาติ สถาบันศาสนาเป็นทีเ่ คารพ ยึด
เหนีย่ วจิตใจของ คนไทยสูงขึ้น

CR13G02 เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม

10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม

100101

คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ ด้านสติปัญญาคุณธรรม
จริยธรรม มีจติ วิญญาณทีด่ ี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

CR13G03 ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่าง
สม่าเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพือ่ พัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐาน
ในการพัฒนากีฬาชาติ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110301

วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
ครบถ้วน รู้จกั คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวติ ดีขึ้น

CR13G04 กาลังคนของประเทศมีทักษะทีเ่ อื้อต่อการ
สร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

21 การต่อต้านการทุจริต
และ
ประพฤติมิชอบ

210101

ประชาชนมีวฒ
ั นธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต

BR130201 1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ต้นแบบทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างทัว่ ถึง
เพือ่ ให้มีสถานทีเ่ ผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ
Musuem Siam และ TK Park

05 การท่องเทีย่ ว

050101

รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
P130201
เพิม่ ขึ้น
ท่องเทีย่ วทีเ่ น้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน

การเปลี่ยนการท่องเทีย่ วไทยเป็นการท่องเทีย่ ว
คุณภาพสูงทีเ่ ชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ทีม่ ีศักยภาพอื่น

P13020002

BR130202 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

05 การท่องเทีย่ ว

050101

รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
P130201
เพิม่ ขึ้น
ท่องเทีย่ วทีเ่ น้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน

การเปลี่ยนการท่องเทีย่ วไทยเป็นการท่องเทีย่ ว
คุณภาพสูงทีเ่ ชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ทีม่ ีศักยภาพอื่น

P13020001 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้าและบริการ
การท่องเทีย่ วมูลค่าเพิม่ สูง

05 การท่องเทีย่ ว

050102

เมืองและชุมชนทีม่ ีศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น

2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
P130201
ท่องเทีย่ วทีเ่ น้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน

การเปลี่ยนการท่องเทีย่ วไทยเป็นการท่องเทีย่ ว
คุณภาพสูงทีเ่ ชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ทีม่ ีศักยภาพอื่น

P13020002 การพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วทีม่ ีศักยภาพ
รองรับนักท่องเทีย่ วทัว่ ไป

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ P131001
สังคมคาร์บอนต่า

การเพิม่ มูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

P13100002 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกร
จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า

4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

P130401

ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
สินค้าและบริการสุขภาพ

P13040002 ไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพระดับโลก

CR13G01 ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวติ ทางการกีฬาอย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและ
การพัฒนานักกีฬา

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ

BR130301 ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ
บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพือ่ พัฒนา
สุขภาพของตนให้แข็งแรง
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

BR130401 มีระบบพัฒนากาลังแรงงานตลอดช่วงชีวติ และการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13
12 ไทยมีกาลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต

เป้าหมายของหมุดหมาย
P131201

กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ
มีสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีภมู ิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดารงชีวติ ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข

การพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วทีม่ ีศักยภาพ
รองรับนักท่องเทีย่ วทัว่ ไป

13 การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะทีด่ ี

130101

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคทีส่ ามารถป้องกันได้ เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

13 การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะทีด่ ี

130201

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิม่ ขึ้น

14 ศักยภาพการกีฬา

140101

คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่าง
สม่าเสมอเพิม่ ขึ้น

14 ศักยภาพการกีฬา

140201

นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

14 ศักยภาพการกีฬา

140301

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิม่ ขึ้น

12 การพัฒนาการเรียนรู้

120201

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพือ่ การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ ขึ้น

12 ไทยมีกาลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิต
มีสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีภมู ิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดารงชีวติ ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 12 ไทยมีกาลังสมรรถนะสูง มุ่ง
ตระหนักในความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต การพัฒนาแห่งอนาคต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ ขึ้น

P131202

กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ
สร้างงานอนาคต

17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี1ประกันทางสังคม
เพิม่ ขึ้น

P13120002 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง

เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรปู ประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายอันพึงประสงค์

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

กิจกรรม Big Rock
BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ BR130501

BR130502

BR130503

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ประเด็นแผนแม่บทฯ

1. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับทีส่ ามารถ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมี
ระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200401

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัย มี
มีความคล่องตัว
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

200501

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพือ่ ประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจติ สานึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ

110401

2. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับ
อย่างเหมาะสม นาไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายของแผน 13

เป้าหมายของหมุดหมาย

กลยุทธ์ของหมุดหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

P131302

ภาครัฐทีม่ ีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

แรงงานมีศักยภาพในการเพิม่ ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 12 ไทยมีกาลังสมรรถนะสูง มุ่ง
ตระหนักในความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เต็ม
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต การพัฒนาแห่งอนาคต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิม่ ขึ้น

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิต
มีสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีภมู ิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดารงชีวติ ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข

12 ไทยมีกาลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต

P131202

กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงาน
อนาคต

P131201

คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิต
มีสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีภมู ิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดารงชีวติ ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข

3. เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะสาหรับการ
11 การพัฒนาศักยภาพคน
เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวิญญาณของความ
ตลอดช่วงชีวติ
เป็นไทย

110301

วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 12 ไทยมีกาลังสมรรถนะสูง มุ่ง
ครบถ้วน รู้จกั คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึก
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
การพัฒนาแห่งอนาคต
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวติ ดีขึ้น

12 การพัฒนาการเรียนรู้

120101

คนไทยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอด
ชีวติ ดีขึ้น

P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐทีส่ ่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะทีจ่ าเป็นใน
การให้บริการภาครัฐดิจทิ ัล และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

P13120002 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง

