
ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของ
แผน 13

BR0101 การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

BR010101 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

01 ความม่ันคง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึด
เหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน

BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

BR010201 ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
อย่างแท้จริง

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

BR010301 ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้ง
ทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

01 ความม่ันคง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึด
เหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน

01 ความม่ันคง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงข้ึน

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

01 ความม่ันคง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึด
เหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน

01 ความม่ันคง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงข้ึน

BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏิรูปประเทศ

BR010501 โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญต้ังอยู่บนพ้ืน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใส
และมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่าง
ครอบคลุม

01 ความม่ันคง 010103 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงข้ึน

CR01 การเมือง CR01G01 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
การเมืองมีเสถียรภาพและความม่ันคง 
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ และพรรคการเมืองและ
นักการเมืองยึดม่ันในประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้อง

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย
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เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR02G01 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ

BR0201 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการ
บริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

BR020101 1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการ รวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐ
ท่ีมีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นท้ังใน
สภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130001 กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด

CR02G02 ภาครัฐมีการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

BR020102 2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน 
และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ความ
ไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันท่ีซ่ึงตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน
และภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้
และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการ
น้ า (4) ด้านการท่องเท่ียว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
(Startups)

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 กลยุทธ์ท่ี 3 การปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR020103 3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปล่ียนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ท่ีแปรเปล่ียน อย่างรวดเร็วและ
เป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพ่ือประชาชนและขับเคล่ือนโดย
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 กลยุทธ์ท่ี 3 การปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR020104 4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130001 กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด

 BR0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปล่ียนแปลงได้ตาม
สถานการณ์

BR020201 โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปล่ียนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชน
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดย
ท่ัวถึง

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 กลยุทธ์ท่ี 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้
ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR0203 ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่
ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดี
และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลัก
คุณธรรม

BR020301 ภาครัฐสามารถบริหารจัดการก าลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
 สามารถสรรหา รักษา เคล่ือนย้าย และใช้ประโยชน์ก าลังคนให้ตรงกับความรู้
ความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย
 ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
พ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

BR020401 สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ี ให้ราชการในส่วนภูมิภาค มี
ความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบ
บริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) 
ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

15 พลังทางสังคม 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 กลยุทธ์ท่ี 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้
ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย
 ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 กลยุทธ์ท่ี 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้
ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการ
เบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า 
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

BR020501 1. หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัลในทุก
ข้ันตอน มีการบูรณาการ และเช่ือมโยงข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างกับระบบอ่ืน ๆ อย่าง
เต็มรูปแบบ

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 กลยุทธ์ท่ี 2 การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้
ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย
 ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR020502 2. มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตท่ีรวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต เพ่ือสร้างความโปร่งใส
 และการทุจริตการจัดซ้ือจัดจ้างลดลง

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 กลยุทธ์ท่ี 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย
 ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

CR02 การบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock
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เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR03 กฎหมาย CR03G01 กฎหมายและกระบวนงานท่ีล้าสมัย 
ก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้าและไม่เป็น
ธรรม สร้างภาระแก่ประชาชนและเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับ
การยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง

BR0301 จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ี
สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน

BR030101 กระบวนงานท่ีเก่ียวกับการอนุญาตและกฎหมายท่ีสร้าง
ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ้าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื อต่อการพัฒนาประเทศ

CR03G02 ความสะดวกในการเข้าถึง รับรู้ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณา
ปรับเปล่ียนโทษทางอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรง
ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

BR030201 ให้มีการปรับเปล่ียนโทษทางอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรง
ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ้าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื อต่อการพัฒนาประเทศ

BR0303 จัดให้มีกลไกก้าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุม ก้ากับดูแล และบังคับ
การให้เป็นไปตามกฎหมาย น้าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด้าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย

BR030301 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุม 
ก้ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น้า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการประชาชน

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ้าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื อต่อการพัฒนาประเทศ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

BR0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท้าและ
เสนอร่างกฎหมาย

BR030401 ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย 22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ้าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื อต่อการพัฒนาประเทศ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220103 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

BR0305 จัดท้าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเร่ือง
เดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน

BR030501 ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจเนื อหาของกฎหมายได้โดยง่าย

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ้าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอื อต่อการพัฒนาประเทศ

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กิจกรรม Big Rockเป้าหมายอันพึงประสงค์ เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมายแผนปฏิรูปประเทศ

3



เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR04 กระบวนการยุติธรรม CR04G01 การอ านวยความยุติธรรมในแต่ละข้ันตอน
เป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอ
ภาค

BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า 
ข้ันตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

BR040101 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้
ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220201 การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายท่ี 13
ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลดความ
เหล่ือมล้ า และพัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม

BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี BR040201 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์
กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจท่ัว
ประเทศ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220201 การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายท่ี 13
ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130001 พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก 
และประหยัด

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้
ครบทุกสถานีท่ัวประเทศ

BR040301 ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ 
ค าแนะน าด้านกฎหมาย ในการด าเนินคดี การด าเนินการ
ในช้ันพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220201 การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายท่ี 13
ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน

P131301 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130001 พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก 
และประหยัด

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยตัวช่ัวคราว BR040401 มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพ่ือให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220201 การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายท่ี 13
ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004 สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม 
และการสอบปากค าในการสอบสวน

BR040501 มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจ าเลยเพ่ือเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

220201 การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

หมุดหมายท่ี 13
ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004 สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

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

CR05 เศรษฐกิจ CR05G01 ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High 
Value Added)

BR050101 ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

3 การเกษตร 030401 สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็น
ประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

P130101 การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูป

P13010001 การส่งเสริมการผลิดและการตลาดของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีมี
มูลค่าสูง

CR05G02 กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของ
ภาคสังคม

BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวคุณภาพสูง

BR050201 ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเท่ียวสูงข้ึนและ
สามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ

5 การท่องเท่ียว 050102 เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็น
จุดหมายของการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพ
และความย่ังยืน

P130201 การเปล่ียนการท่องเท่ียวไทยเป็น
การท่องเท่ียวคุณภาพสูงท่ีเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมและบริการท่ีมี
ศักยภาพอ่ืน

P13020001 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเท่ียว
มูลค่าเพ่ิมสูง

CR05G03 ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบัน
บริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ

5 การท่องเท่ียว 050303 สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

5 การท่องเท่ียว 050501 ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน

5 การท่องเท่ียว 050601 นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากข้ึน

5 การท่องเท่ียว 050602 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐาน ดี
ข้ึน

5 การท่องเท่ียว 050603 การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมดีข้ึน

BR0503 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง และขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

BR050301 1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท้ังประเทศเพ่ิม
สูงข้ึน

8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่

080302 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
ดีข้ึน

หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้

P130701 SME มีศักยภาพสูงในการด าเนิน
ธุรกิจสามารถยกระดับและปรับตัว
เข้าสู่การแข่งขันใหม่

P13070001 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออ านวนต่อการท าธุรกิจและการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของ SME

BR050302 2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SME

8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึน หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้

P130702 SME มีศักยภาพสูงในการด าเนิน
ธุรกิจสามารถยกระดับและปรับตัว
เข้าสู่การแข่งขันใหม่

P13070002 การส่งเสริมการพัฒนา SME ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

BR050303 3. จ านวนวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ท่ีมีศักยภาพเพ่ิม
สูงข้ึน

8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่

080101 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็น
จุดหมายของการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพ
และความย่ังยืน

P130201 การเปล่ียนการท่องเท่ียวไทยเป็น
การท่องเท่ียวคุณภาพสูงท่ีเช่ือมโยง
กับอุตสาหกรรมและบริการท่ีมี
ศักยภาพอ่ืน

P13020002 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพรองรับ
นักท่องเท่ียวท่ัวไป

BR0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ
การลงทุนของไทยในภูมิภาค 
(Regional Trading/Investment 
Center)

BR050401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิ
สติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค

P130501 ไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุน P13050002 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค

9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน

BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลัง
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

BR050501 สร้างและพัฒนาก าลังคนท่ีมีทักษะและความพร้อมเพ่ือ
เป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมี
ก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงาน
อนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1 เป้าหมายของหมุดหมาย กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้อง

5



เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR06 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

CR06G01 ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

BR0601 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย BR060101 1. หยุดย้ังและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในท่ีดินป่าไม้
ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180102 พ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131002 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

P13100002 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถ่ินและเกษตรกรจาก
เศรษบกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

CR06G02 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลด
ความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131002 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

P13100003 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

CR06G03 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูให้มี
ความสมบูรณ์และย่ังยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศ
ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

11 ไทยสามารถลดความเล่ียงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

P131101 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

P13110004 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือ
ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CR06G04 เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาท่ีใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

BR060102 2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เมืองและชุมชนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180102 พ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131002 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

P13100003 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

BR060103 3. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่าง
เหมาะสม
และเป็นธรรม

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180102 พ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 01 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

P130102 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการเพ่ือ
คุณภาพ ความม่ันคงอาหาร และความย่ังยืนของภาค
การเกษตร

P13010008 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีท่ีดินท ากินและรักษาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม

BR060104 4. อุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการ
บริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่าง
เหมาะสม

04 อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต

040101 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 01 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

P130102 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการเพ่ือ
คุณภาพ ความม่ันคงอาหาร และความย่ังยืนของภาค
การเกษตร

P13010003 การขยายผลเกษตรย่ังยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมี
มูลค่าเพ่ิมสูง

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131001 การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

P13100002 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถ่ินและเกษตรกรจาก
เศรษบกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูง 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P13102 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

P13100001 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ังราย
จังหวัด

BR060201 1. มีความชัดเจนท่ีเป็นรูปธรรมในการก าหนดเส้นเขตทางทะเล
และชายฝ่ังรายจังหวัด และการก าหนดพ้ืนท่ีทางทะเลของแต่
ละรายจังหวัดชายทะเล

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน

BR060202 2. การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดใน
ทะเลและชายฝ่ัง

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

BR060203 3. การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเร่ืองเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมข้ึน

BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน

BR060301 การสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" ทีสามารถพ่ึงพาตัวเอง เป็นแกนน า 
และน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกับ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่ือมโยงและฟ้ืนฟูเส้นทางอย่างเป็นระบบใน
พ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ าล าเชียงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180501 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

01 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้า
เกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

P130102 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการเพ่ือ
คุณภาพ ความม่ันคงอาหาร และความย่ังยืนของภาค
การเกษตร

P13010004 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรให้มี
ความสมดุล

19 การบริหารจัดการน้ าท้ัง
ระบบ

190101 ระดับความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคเพ่ิมข้ึนจากระดับ 3 ให้เป็น
ระดับ 4 (สูงสุดท่ีระดับ 5)

190103 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ าเพ่ิมข้ึนจาก
ปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

190202 ระดับความม่ันคงน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1แผนปฏิรูปประเทศ
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ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1แผนปฏิรูปประเทศ

BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุม
มลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

BR060401 1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษท่ีเกินค่ามาตรฐาน 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180401 คุณภาพของน้ าในแหล่งผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ า
ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131003 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและย่ังยืน P13100003 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180402 คุณภาพอากาศ และเสียงอยู่ในระดับมาตรฐานของประเทศ
ไทย

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

19 การบริหารจัดการน้ าท้ัง
ระบบ

190101 ระดับความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคเพ่ิมข้ึนจากระดับ 3 ให้เป็น
ระดับ 4 (สูงสุดท่ีระดับ 5)

BR060402 2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 180401 คุณภาพของน้ าในแหล่งผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ า
ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131003 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและย่ังยืน P13100003 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน
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CR07 สาธารณสุข CR07G01 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
 และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตส านึก
การมีสุขภาพดีสูงข้ึน

BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
 รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพ่ือ
ความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ

BR070101 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดี

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง หมุดหมายท่ี 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130404 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
มีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ

P13040006 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบต่อบริการทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพ

CR07G02 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน

130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน

CR07G03 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน

BR0702 การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ
ส าหรับประชาชนและผู้ป่วย

BR070201 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดี

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกัน
และลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน

หมุดหมายท่ี 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ P13040005 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความ
สมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

CR07G04
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีความเหล่ือม
ล้ าลดลง

130301 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีข้ึน

CR07G05
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ าท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน

BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการ
บริบาล การรักษาพยาบาลท่ีบ้าน/ชุมชน และการ
ดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม

BR070301 ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล 
การรักษาพยาบาลท่ีบ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้าในการเข้าถึง
บริการ โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110501 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะ
การด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 9
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม

P130902 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

P13090003 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดี

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหล่ือมล้ าลดลง หมุดหมายท่ี 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ P13040005 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความ
สมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200301 ปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ี
เก่ียวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็น
ธรรม ท่ัวถึงเพียงพอและย่ังยืนด้านการเงินการคลัง

BR070401 17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ P13040005 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความ
สมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

หมุดหมายท่ี 9
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม

P130902 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต

P13090003 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

ประเทศมีระบบงานความม่ันคงด้านสุขภาพและระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ท่ีครบวงจรและ
บูรณาการ เพ่ือยกระดับความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
(National Health Security) สามารถตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพ่ือปกป้องชีวิต
 สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและย่ังยืน

ผู้ป่วยและคนวัยท างานท่ีเส่ียงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับบริการทาง
การแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนด้วยการบูรณา
การบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง

1.ประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ี
เก่ียวข้องท่ีมีการบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นธรรม 
ท่ัวถึง เพียงพอ และย่ังยืนด้านการเงินการคลัง อีกท้ัง
ส่งผลให้เกิดการด าเนินงานตามเป้าหมายของการปฏิรูป
ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ
 ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถบรรลุผลส าเร็จเพ่ิมข้ึน 
 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 8 ระบบท่ีส าคัญ ได้แก่ 
1) ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (P&P), บริการปฐมภูมิ (Primary Care), 
บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน/ท่ีบ้าน (Comminity/Home 
Care), บริการผู้ป่วยใน (IP) 
2) ระบบการบริหารจัดการ รวมท้ังสิทธิประโยชน์และ
กลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤติด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
3) ระบบงบประมาณและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคท่ีต่อเน่ือง 
4) ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน/ท่ีบ้าน  
5) ระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ 
6) ระบบประกันสุขภาพคนต่าวด้าว 
7) การจัดบริการท่ีเน้นคุณค่า  
8) การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนปฏิรูปประเทศ

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย
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ประเทศมีระบบงานความม่ันคงด้านสุขภาพและระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ท่ีครบวงจรและ
บูรณาการ เพ่ือยกระดับความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
(National Health Security) สามารถตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินได้ทุกภัย รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่ อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพ่ือปกป้องชีวิต
 สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ด้วย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและย่ังยืน

แผนปฏิรูปประเทศ

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย

BR070402 2. ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างท่ัวถึงและมีความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึน

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดี

130301 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีข้ึน

หมุดหมายท่ี 4
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130403 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ P13040005 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความ
สมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบ
ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน

BR070501 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดี

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน หมุดหมายท่ี 4 P130404 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
มีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ

P1304006 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบต่อบริการทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพ

130301 มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานท่ีประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีข้ึน

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

ประเทศมีเขตสุขภาพท่ีมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณา
การและ ร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน มี
ความคล่องตัว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถท า
ให้เกิดผลส าเร็จในพ้ืนท่ีตามเป้าหมายของการปฏิรูป
ประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ 
ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเก่ียวข้อง
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BR080101 1. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความ
แม่นย า ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 
รวมท้ังด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

01 ความม่ันคง 010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
ม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

หมุดหมายท่ี 6
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

P130601 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ของประเทศมีการขยายตัว เพ่ิมข้ึน

P1306001 ขับเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 

BR080101 1. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความ
แม่นย า ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 
รวมท้ังด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

01 ความม่ันคง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

หมุดหมายท่ี 13 
ภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR080101 1. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความ
แม่นย า ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 
รวมท้ังด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

10 การปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

หมุดหมายท่ี 13 
ภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR080101 1. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความ
แม่นย า ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 
รวมท้ังด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

BR080101 1. การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความ
แม่นย า ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 
รวมท้ังด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

BR080102 2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานท่ี
มีความถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย 
ท่ีสอดคล้องตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน หมุดหมายท่ี 6
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

P130601 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ของประเทศมีการขยายตัว เพ่ิมข้ึน

P1306001 ขับเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 

BR080102 2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานท่ี
มีความถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย 
ท่ีสอดคล้องตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัวหมุดหมายท่ี 13 
ภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR080102 2. หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานท่ี
มีความถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบท่ีสามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย 
ท่ีสอดคล้องตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน

หมุดหมายท่ี 13 
ภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR080201 1. มีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีมีสถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดูแล
ผู้ประกอบการส่ือออนไลน์ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์
ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง

01 ความม่ันคง 010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความ
ม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

หมุดหมายท่ี 13 
ภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR080201 1. มีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีมีสถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดูแล
ผู้ประกอบการส่ือออนไลน์ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์
ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง

01 ความม่ันคง 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความ
ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

หมุดหมายท่ี 13 
ภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR080201 1. มีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีมีสถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดูแล
ผู้ประกอบการส่ือออนไลน์ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์
ประสานงานข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภัย
พิบัติ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว

BR080202 2. ประชาชนผู้บริโภคส่ือ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่ือ
ได้รับการดูแลและคุ้มครองตามสิทธิท่ีพึงมีในการท าธุรกรรมการ
ส่ือสารท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ

10 การปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

หมุดหมายท่ี 6
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

P130601 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ของประเทศมีการขยายตัว เพ่ิมข้ึน

P1306001 ขับเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 

BR080301 1. หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ 
(ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา
 ภายในปี 2565

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน

BR080301 1. หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ 
(ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา
 ภายในปี 2565

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
 ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย P13130001 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ

CR08 ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ

CR08G01 การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของ
การท าหน้าท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบกับการ
ก ากับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนท่ีดิจิทัล
เพ่ือการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
 ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสารคือ
เสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย และส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่า
ทันส่ือและสารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News

BR080101

การก ากับดูแลส่ือออนไลน์BR0802

การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือBR0803

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย

10



เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR08 ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ

CR08G01 การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของ
การท าหน้าท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบกับการ
ก ากับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนท่ีดิจิทัล
เพ่ือการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
 ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสารคือ
เสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย และส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่า
ทันส่ือและสารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News

BR080101

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย

BR080302 2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของ
ประเทศไทย เช่น การใช้ตัวช้ีวัดการประเมิน โดยบุคคลสามารถ
เข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลส่ือและสารสนเทศได้ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่
       (1) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความส าคัญ
ของผู้ให้บริการข้อมูลส่ือและสารสนเทศต่อสังคม
       (2) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เช่ือมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์
เบ้ืองต้น เพ่ือประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้รับและ
แหล่งท่ีมาของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศใน
สังคมได้
       (3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมิน
คุณค่าและตรวจสอบความน่าเช่ือถือข้อมูลส่ือและสารสนเทศและ
แหล่งท่ีมาได้
       (4) การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และ
จัดการข้อมูลส่ือและสารสนเทศท่ีรวบรวมได้

10 การปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
 ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย P13130001 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ

BR080303 3. จ านวนรายการท่ีมีเน้ือหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนส านึก
ของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการด ารงตนของ
ประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างผู้มีอารยธรรมเพ่ิมข้ึน

10 การปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม

100301 ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

หมุดหมายท่ี 6
ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

P130601 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน P13060003 พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศให้สามารถแข่งขันได้

CR08 ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ

CR08G01 การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของ
การท าหน้าท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบกับการ
ก ากับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนท่ีดิจิทัล
เพ่ือการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน
 ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสารคือ
เสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย และส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม ใน
การให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างทักษะการรู้เท่า
ทันส่ือและสารสนเทศ ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี

การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือBR0803
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CR09 สังคม CR09G01 มีระบบการออมท้ังภาคสมัครใจและภาคบังคับ
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองหลังเกษียณ

 BR0901 การมีระบบการออมเพ่ือสร้าง
หลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณท่ี
เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงาน
ท้ังในและนอกระบบ

BR090101 ประชาชนมีความม่ันคงด้านรายได้เม่ือถึงวัย
เกษียณอายุ/หลังพ้นวัยท างาน

15 พลังทางสังคม 150201 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน

09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และมีความคุ้มครองทางสังคม ท่ี
เพียงพอ เหมาะสม

P130902 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต

P13090004 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ

CR09G02 อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพ้ืนท่ี เพ่ือน ามาใช้ 
จัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Safety Net)
 ท่ีสอดคล้องและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

 BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและ
คลังความรู้ในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือให้
สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพท่ีตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

BR090201 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพ้ืนท่ีท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลในการก าหนดนโยบายและ
แก้ไขปัญหาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ี

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลใน
การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

CR09G03 ชุมชนในเขตเมือง มีความเข้มแข็งและมีโอกาส
ในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม 
อันจะน าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม

BR090202 2. บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล 
ส าหรับการประกอบอาชีพท่ีรวดเร็ว น่าเช่ือถือ 
และมีอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ตลอดจนได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและสร้างสรรค์

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการ
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลใน
การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

 BR0903 การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ 
เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ
และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม
และท่ัวถึง

BR090301 1. คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงการ
ออกบัตรประจ าตัวคนพิการ

17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และมีความคุ้มครองทางสังคม ท่ี
เพียงพอ เหมาะสม

P130902 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต

P13090004 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มี
ประสิทธิภาพ

BR090302 2. ฐานข้อมูลคนพิการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลส าคัญ
ต่างๆ อย่างมีความเป็นปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์
โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้
คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลใน
การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

 BR0904 การสร้างกลไกท่ีเอ้ือให้เกิดชุมชนเมือง
จัดการตนเอง

BR090401 ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ได้ด้วยตนเอง

16 เศรษฐกิจฐานราก 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

 BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับ
ประชาชน

BR090501 เกษตรกรและคนยากจนท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดิน
จากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน หรือ
หนังสือ/เอกสารให้ใช้ท่ีดินท่ีได้รับจากรัฐไปใช้เป็น
หลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการ
ประกอบอาชีพ

17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน

09 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และมีความคุ้มครองทางสังคม ท่ี
เพียงพอ เหมาะสม

P130901 ครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเล่ือน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จน
สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้
อย่างย่ังยืน

P13090001 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้
ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างย่ังยืน

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้อง

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1 เป้าหมายของหมุดหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)

เป้าหมายอันพึงประสงค์แผนปฏิรูปประเทศ กิจกรรม Big Rock
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BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service
 ด้านกิจการไฟฟ้าท่ีแท้จริง

BR100101 ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
 ให้สามารถลดระยะเวลาและข้ันตอนท่ีไม่จ าเป็น และ
ปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อย่างเท่าเทียมกันเพ่ือ
ช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และ
ลดต้นทุนท่ีเกิดจากการระบบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการ
บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ BR100201 1. เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มี
ความสมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลจาก
ทุกหน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
พลังงานท้ังจากภาครัฐและเอกชน

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ P13130002 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR100202 2. เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซ่ึงจะ
เป็นหน่วยงานหลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมา
วิเคราะห์วิจัยเพ่ือส่ือสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ท้ังด้านการตัดสินใจในการ
ใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200101 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130003 ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการ
บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

BR1003 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

BR100301 อาคารควบคุมภาครัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้
พลังงานลง โดยน ากลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy 
Service Company : ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุน
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07 โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131003 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและย่ังยืน P13100004 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และกลไกสนับสนุน CE
 & LCS

07 โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล

070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึน

BR1004 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะท่ี 4 เพ่ือการเปล่ียน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทาง
เศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)

BR100401 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
พร้อมกับรองรับการเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 
(New S-curve) ซ่ึงเป็นกลไกในการขับเคล่ือนประเทศ
เข้าสู่ Thailand 4.0

07 โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล

070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึน 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าท่ีส าคัญของโลก

P130301 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือการใช้ในประเทศ
และส่งออก

P13030002 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยาน
ยนต์ไฟฟ้า

5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ี
ส าคัญของภูมิภาค

P130503 ไทยเป็นประตูและทางเช่ือมโครงข่ายคมนาคมและโลจิ
สติส์ของภูมิภาค

P13050003 การลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้าง  12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 สู่ไทยแลนด์ 4.0

BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน

BR100501 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้า
และธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

07 โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล

070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ี
ส าคัญของภูมิภาค

P130503 ไทยเป็นประตูและทางเช่ือมโครงข่ายคมนาคมและโลจิ
สติส์ของภูมิภาค

P13050002 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นประตูการค้า การ
ลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค

07 โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล

070202 การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131003 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและย่ังยืน P13100004 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และกลไกสนับสนุน CE
 & LCS

CR10 พลังงาน CR10G01 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
พลังงานของประเทศ

เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายของหมุดหมาย กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock

13



เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR11 การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

CR11G01 ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต

BR110101 1. ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางท่ี
เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในท้องท่ีของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธ์ท่ี 2 
ย่อยท่ี 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

CR11G02 หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR110102 2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความซ่ือสัตย์สุจริตตามรอย
เบ้ืองพระยุคลบาท

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธ์ท่ี 2 
ย่อยท่ี 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ
BR110201 1. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก 

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ)
21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธ์ท่ี 2 
ย่อยท่ี 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธ์ท่ี 4 
ย่อยท่ี 4.2

การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

BR110202 2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธ์ท่ี 2 
ย่อยท่ี 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301
P131302

การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว
ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว

p13130003
กลยุทธ์ท่ี 3 
ย่อยท่ี 3.2

การปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการ
บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

BR1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ ในการด าเนินคดีทุจริตท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน

BR110301 1. ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมท้ังร่วมด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธ์ท่ี 2 
ย่อยท่ี 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR110302 2. การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธ์ท่ี 4 
ย่อยท่ี 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

BR110303 3. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐาน
ทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีท่ีตนรับผิดชอบมีจ านวนลดลง

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธ์ท่ี 4 
ย่อยท่ี 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR110304 4. นิติบุคคลท่ีกระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล 21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธ์ท่ี 4 
ย่อยท่ี 4.2

สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย
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ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้
ผลประโยชน์

BR110401 1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่
รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy)

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธ์ท่ี 2 
ย่อยท่ี 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR110402 2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และ
ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธ์ท่ี 4 
ย่อยท่ี 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

BR110403 3. มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธ์ท่ี 2 
ย่อยท่ี 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

BR110404 4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบ
และร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลัก
ความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210101 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131301 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ คล่องตัว P13130002
กลยุทธ์ท่ี 2 
ย่อยท่ี 2.2

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐ
ให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่

BR110501 1.ทุกหน่วยงานภาครัฐท่ีมีโครงการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเส่ียงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบายท่ีก าหนด (งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท 
หรือเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ในวงกว้าง) 
จะต้องประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมท้ังน าเสนอ
มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมย่ืนต่อหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธ์ท่ี 4 
ย่อยท่ี 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR110502 2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซ้ือจัดจ้าง) 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบทุกโครงการท่ีมีการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 
2565

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธ์ท่ี 4 
ย่อยท่ี 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

BR110503 3. หน่วยงานภาครัฐท่ีมีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตเชิง
นโยบาย ในข้ันตอนการด าเนินโครงการ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ช้ี
วัดความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ฉบับ

21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004
กลยุทธ์ท่ี 4 
ย่อยท่ี 4.1

สร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ
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เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

CR12 การศึกษา CR12G01 ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจ าเป็นของ
โลกอนาคตสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
 ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีดี รู้
สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ

BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย

BR120101 1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดย
ครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่าง
เสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย  มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

BR120102 2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพา
ตนเองในการด ารงชีวิตได้

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131203 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต P13120003 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

BR120103 3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy
 Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตใน
โลกยุคปัจจุบัน

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย  มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

BR120104 4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังภาคเอกชน

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย  มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21

BR120201 1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตในโลกยุค
ใหม่ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ มีความรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย  มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน

110402 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีข้ึน

BR120202 2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ ส่ือและการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาใน
วิชาชีพและความเป็นครู

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110402 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย
 และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีข้ึน

BR120203 3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ
 และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้าง
ขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีในการร่วมมือกับบุคคล 
หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยส าหรับ
ผู้เรียน

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย
 และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

BR120301 กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย  มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย
 และสามารถสร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีข้ึน

BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ 
ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน

BR120401 ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะท่ีตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย  มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1
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ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้องเป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย
 และสามารถสร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110402 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีข้ึน

BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน

BR120501 1. การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน

12 ก าลังคนสมรรถนะสูง P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย  มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีข้ึน

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย
 และสามารถ สร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

BR120502 2. การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปาน
กลางอย่างย่ังยืน

23 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

230501 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

BR120503 3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเช่ือม่ันและ
การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีตวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ
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CR13 วัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

CR13G01 ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : 
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคล่ือน

BR130101 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข

01 ความม่ันคง 010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สถาบันของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึดเหน่ียว
จิตใจของ คนไทยสูงข้ึน

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มี
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ได้อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

CR13G02 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 10 การปรับเปล่ียนค่านิยม
และวัฒนธรรม

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน

CR13G03 ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่าง
สม่ าเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการ
พัฒนากีฬาชาติ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110301 วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง
 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน

CR13G04 ก าลังคนของประเทศมีทักษะท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
ผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี

21 การต่อต้านการทุจริตและ
 ประพฤติมิชอบ

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซ่ือสัตย์สุจริต

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ

BR130201 1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ต้นแบบท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างท่ัวถึง 
เพ่ือให้มีสถานท่ีเผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ 
Musuem Siam และ TK Park

05 การท่องเท่ียว 050101 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน

2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความ
ย่ังยืน

P130201 การเปล่ียนการท่องเท่ียวไทยเป็นการท่องเท่ียวคุณภาพสูงท่ี
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีมีศักยภาพอ่ืน

P13020002  การพัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพรองรับ
นักท่องเท่ียวท่ัวไป

BR130202 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม 05 การท่องเท่ียว 050101 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน

2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความ
ย่ังยืน

P130201 การเปล่ียนการท่องเท่ียวไทยเป็นการท่องเท่ียวคุณภาพสูงท่ี
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีมีศักยภาพอ่ืน

P13020001 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้าและบริการ การ
ท่องเท่ียวมูลค่าเพ่ิมสูง

05 การท่องเท่ียว 050102 เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน

2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความ
ย่ังยืน

P130201 การเปล่ียนการท่องเท่ียวไทยเป็นการท่องเท่ียวคุณภาพสูงท่ี
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีมีศักยภาพอ่ืน

P13020002 การพัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพรองรับ
นักท่องเท่ียวท่ัวไป

10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ า

P131001 การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

P13100002 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถ่ินและเกษตรกรจาก
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
วิถีชีวิตทางการกีฬาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และ
การสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬา

BR130301 ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บน
ฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของ
ตนให้แข็งแรง 
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดี

130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถป้องกัน
และลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน

4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง

P130401 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้า
และบริการสุขภาพ

P13040002 ไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพระดับโลก

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะท่ีดี

130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน

14 ศักยภาพการกีฬา 140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน

14 ศักยภาพการกีฬา 140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

14 ศักยภาพการกีฬา 140301 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของ
ประเทศแบบบูรณาการ

BR130401 มีระบบพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตและการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและ
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มี
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิก
โฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิต

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
 สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมข้ึน

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ
สร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี1ประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้อง

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย
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เอกสารแนบวาระ 4.3 - 2

ประเด็นแผนแม่บทฯ หมุดหมายของแผน 13

ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปประเทศ กับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) และ เป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

กลยุทธ์ของหมุดหมายท่ีเก่ียวข้อง

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566-2580 

(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย Y1แผนปฏิรูปประเทศ เป้าหมายอันพึงประสงค์ กิจกรรม Big Rock เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock เป้าหมายของหมุดหมาย

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ BR130501 1. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับท่ีสามารถ
ขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมี
ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว

13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน

P131302 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว P13130004 การสร้างระบบบริหารภาครัฐท่ีส่งเสริมการปรับเปล่ียน
และพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการให้บริการ
ภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

BR130502 2. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ
ใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่าง
เหมาะสม น าไปสู่ความม่ันคงทางอาชีพ

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
 สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมข้ึน

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มี
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิก
โฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิต

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต

P131202 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต

P13120002 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง

BR130503 3. เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะส าหรับการ
เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 22 ด้วยจิตวิญญาณของความ
เป็นไทย

11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

110301 วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง
 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน

12 ไทยมีก าลังสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต

P131201 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มี
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิก
โฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบสุข

P13120001 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิต

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน
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