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นยม.1 เป้าหมายท่ี 1 การ
ธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
สถาบันพระมหากษัตริย์

010102คนไทยมี
ความจงรัก ภักดี 
ซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารง
รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
หลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นท่ี
เคารพ ยึดเหน่ียว
จิตใจของคนไทยสูงข้ึน

เป้าหมายท่ี 2 คนใน
ชาติอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและเคารพใน
ความแตกต่าง
หลากหลาย โดยได้รับ
ความคุ้มครอง
ตามหลักสิทธิมนุษยชน
 ซ่ึงหมายรวมถึงการ
ให้ความส าคัญกับทุก
ศาสนา ผู้ท่ีมีหลักความ
เช่ือต่าง ๆ และผู้ท่ีไม่
นับถือศาสนา

010101ประชาชนมี
ความม่ันคงปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน
010102คนไทยมีความ
จงรักภักดี ซ่ือสัตย์ พร้อม
ธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
หลักของชาติ สถาบัน
ศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึด
เหน่ียวจิตใจของคนไทย
สูงข้ึน
010103การเมืองมี
เสถียรภาพและธรรมาภิ
บาลสูงข้ึน

020301 ประเทศไทยมี
การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลฯ

100101 คน ไทยเป็นมนุษ 
ย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
ภาพแวดล้อมดีข้ึน

110101 ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมีจิตส านึกความ
เป็นไทยด ารงชีวิตแบบพอเพียง
มากข้ึน

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานฯ

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

170101 คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน

200101
งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็น
ดิจิทัลเพ่ิมข้ึน
200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว
200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

210201 การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
210101
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง
220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
220103
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย
220201 การอ านวยความยุติธรรมมี
ความ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

นยม.2 เป้าหมายท่ี 1 การ
ปกป้อง รักษา และ
แก้ไขปัญหาท่ีกระทบ
ต่ออธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติ

010302	กองทัพและ
หน่วยงานด้านความ
ม่ันคงมีความพร้อมสูงข้ึน
ท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

เป้าหมายท่ี 2 การ
พัฒนาขีด
ความสามารถเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือการ
ป้องกันประเทศใน
อนาคต

040301
อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์มีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน

200202 ภาษีท่ีจัดเก็บถูกน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

230101 ภาคอุตสาหกรรมการ ผลิต
และบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
จากการวิจัยและ นวัตกรรมส่งผลให้ 
เกิดการขยายตัว เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

230401 ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถในการ แข่งขันด้าน
นวัตกรรม และเทคโนโลยีข้ันสูง 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) กับ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)



นโยบายและ
แผน

ระดับชาติว่า
ด้วยความ

ม่ันคงแห่งชาติ

เป้าหมาย นยม. 1 
ความม่ันคง

2 
การต่างประเทศ

3 
การเกษตร

4
อุตฯ และบริการ

แห่งอนาคต

5
การท่องเท่ียว

6
พ้ืนท่ี และเมืองน่า

อยู่อัจฉริยะ

7
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบ
โลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล

8
SMEs

9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10
การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11
การพัฒนาศักยภาพ

คน
ตลอดช่วง

ชีวิต

12
การพัฒนาการ

เรียนรู้

13
การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะ

ท่ีดี

14
ศักยภาพการกีฬา

15
พลังทางสังคม

16
เศรษฐกิจฐานราก

17 
ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม

18
การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

19
การบริหาร

จัดการน้้าท้ัง
ระบบ

20
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

21
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

22
กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

23
การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม
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นยม.3 เป้าหมายท่ี 1 พ้ืนท่ี
ชายแดนมีความม่ันคง
 ปลอดภัย มีศักยภาพ
การป้องกันและแก้ไข
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
และเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมโยง
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมระหว่างไทยกับ
ประเทศรอบบ้าน

010201 ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

020201 ประเทศไทยเป็น
หน่ึงใน
ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนฯ

050501
ประเทศไทยเป็นจุด
เช่ือมต่อการด าเนินของ
นักท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน
050602
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน

070102
ประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีข้ึน

080401 อันดับนโยบาย
ของ
ภาครัฐท่ีมีต่อ
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและ
ความสอดคล้อง
ของนโยบายดีข้ึน

090301 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน

200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

เป้าหมายท่ี 2 ปัญหา
เขตแดนระหว่างไทย
กับประเทศรอบบ้าน
ได้รับการแก้ไข และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

010201 ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ
010302 กองทัพและ
หน่วยงานด้านความ
ม่ันคงมีความพร้อมสูงข้ึน
ท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

020201 ประเทศไทยเป็น
หน่ึงใน
ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนฯ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

นยม.4 เป้าหมายท่ี 1 ประเทศ
ไทยสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
ม่ันคงทางทะเลได้
อย่างต่อเน่ืองจนไม่
ส่งผลกระทบต่อความ
ม่ันคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

020201 ประเทศไทยเป็น
หน่ึงใน
ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนฯ

020301 ประเทศไทยมี
การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลฯ

050603 การท่องเท่ียว
อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม
ดีข้ึน

080401 อันดับนโยบาย
ของ
ภาครัฐท่ีมีต่อ
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและ
ความสอดคล้อง
ของนโยบายดีข้ึน

090101 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีฯ

090204 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานฯ

180201 ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศทาง
ทะเลเพ่ิมข้ึน
180401
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน 
และแหล่งน้ าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์

190101 
ระดับความม่ันคงด้าน
น้ าอุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึน 190103
ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริการจัดการ
น้ าเพ่ิมข้ึน

200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

เป้าหมายท่ี 2 ประเทศ
ไทยมีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทาง
ทะเลท่ีช่วยสนับสนุน
การรักษาความม่ันคง
และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

100101 คน ไทยเป็นมนุษ 
ย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
ภาพแวดล้อมดีข้ึน

100201 ภาคธุรกิจมีบทบาท
ส าคัญในการลงทุน
เพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

230101 ภาคอุตสาหกรรมการ ผลิต
และบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
จากการวิจัยและ นวัตกรรมส่งผลให้ 
เกิดการขยายตัว เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

230102 รัฐวิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

230301 การประยุกต์ใช้ ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพ่ิม
มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว อย่าง
ย่ังยืนเพ่ิมข้ึน

230401 ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถในการ แข่งขันด้าน
นวัตกรรม และเทคโนโลยีข้ันสูง 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

230501 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ท่ีจ าเป็นต่อการ พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน



นโยบายและ
แผน

ระดับชาติว่า
ด้วยความ

ม่ันคงแห่งชาติ

เป้าหมาย นยม. 1 
ความม่ันคง

2 
การต่างประเทศ

3 
การเกษตร

4
อุตฯ และบริการ

แห่งอนาคต

5
การท่องเท่ียว

6
พ้ืนท่ี และเมืองน่า

อยู่อัจฉริยะ

7
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบ
โลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล

8
SMEs

9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10
การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11
การพัฒนาศักยภาพ

คน
ตลอดช่วง

ชีวิต

12
การพัฒนาการ

เรียนรู้

13
การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะ

ท่ีดี

14
ศักยภาพการกีฬา

15
พลังทางสังคม

16
เศรษฐกิจฐานราก

17 
ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม

18
การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

19
การบริหาร

จัดการน้้าท้ัง
ระบบ

20
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

21
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

22
กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

23
การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) กับ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

นยม.5 เป้าหมายท่ี 1 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีการ
ก่อเหตุรุนแรงและ
ความสูญเสียลดลง

010202	ภาคใต้มีความ
สงบสุข ร่มเย็น

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

170101 คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

210201 การด าเนินคดีทุจริต มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็นเป้าหมายท่ี 2 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน

010202	ภาคใต้มีความ
สงบสุข ร่มเย็น

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

030101 สินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์
พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

060201 เมืองมีระบบจัดการ
ส่ิงแวดล้อมฯ

060202 ความย่ังยืนทาง
ภูมินิเวศฯ

080303 การขยายตัวการ
ส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน

090301การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

090302 การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

110101 ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง
มากข้ึน

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานฯ

130401 การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความ
เหล่ือมล้ าลดลง

160101 ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

230201
คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ทรัพยากร
มนุษย์ และความเหสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมข้ึน จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
สังคม

230301 การประยุกต์ใช้ ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพ่ิม
มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว อย่าง
ย่ังยืนเพ่ิมข้ึน

เป้าหมายท่ี 3 
ประชาชนมีความ
เช่ือม่ันต่อการแก้ไข
ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

010202	ภาคใต้มีความ
สงบสุข ร่มเย็น

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

210201 การด าเนินคดีทุจริต มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

220201 การอ านวยความยุติธรรมมี
ความ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

นยม.6 เป้าหมายท่ี 1 ผู้มี
ปัญหาสถานะและ
สิทธิบุคคลมีจ านวน
ลดลง และได้รับการ
ดูแลตามหลัก
มนุษยธรรม

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

020301 ประเทศไทยมี
การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลฯ

103401 การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความ
เหล่ือมล้้าลดลง

170101 คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

210201 การด าเนินคดีทุจริต มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220201 การอ านวยความยุติธรรมมี
ความ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

เป้าหมายท่ี 2 แรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม มี
จ านวนการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมืองลดลง

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

020301 ประเทศไทยมี
การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลฯ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

220201 การอ านวยความยุติธรรมมี
ความ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

เป้าหมายท่ี 3 การ
บริหารจัดการเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมืองกลุ่มเปราะบาง
ต่อความม่ันคงและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ผู้โยกย้ายถ่ิน
ฐานแบบไม่ปกติ ผู้
ได้รับการคุ้มครอง 
รวมถึงผู้อยู่ระหว่างคัด
กรองสถานะ ท่ีไม่
สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็น
ภูมิล าเนาได้ อย่างเป็น
ระบบ

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

020201 ประเทศไทยเป็น
หน่ึงใน
ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนฯ

020301 ประเทศไทยมี
การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลฯ

020401 ประเทศไทยมี
เกียรติภูมิ
ฯ

200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว
200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

220201 การอ านวยความยุติธรรมมี
ความ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ



นโยบายและ
แผน

ระดับชาติว่า
ด้วยความ

ม่ันคงแห่งชาติ

เป้าหมาย นยม. 1 
ความม่ันคง

2 
การต่างประเทศ

3 
การเกษตร

4
อุตฯ และบริการ

แห่งอนาคต

5
การท่องเท่ียว

6
พ้ืนท่ี และเมืองน่า

อยู่อัจฉริยะ

7
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบ
โลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล

8
SMEs

9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10
การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11
การพัฒนาศักยภาพ

คน
ตลอดช่วง

ชีวิต

12
การพัฒนาการ

เรียนรู้

13
การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะ

ท่ีดี

14
ศักยภาพการกีฬา

15
พลังทางสังคม

16
เศรษฐกิจฐานราก

17 
ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม

18
การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

19
การบริหาร

จัดการน้้าท้ัง
ระบบ

20
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

21
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

22
กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

23
การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) กับ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

นยม.7 เป้าหมายท่ี 1 การ
ยกระดับสถานะของ
ประเทศไทยในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

100101 คน ไทยเป็นมนุษ 
ย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
ภาพแวดล้อมดีข้ึน

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21ฯ

200101
งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็น
ดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

เป้าหมายท่ี 2 ประเทศ
ไทยสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200301
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วน
ร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

210201 การด าเนินคดีทุจริต มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

220201 การอ านวยความยุติธรรมมี
ความ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

นยม.8 เป้าหมายท่ี 1 การ
ป้องกันประชากรทุก
กลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้า
ไปเก่ียวข้องกับยาเสพ
ติด

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

100101 คน ไทยเป็นมนุษ 
ย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
ภาพแวดล้อมดีข้ึน

110101 ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง
มากข้ึน

160101 ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200101
งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็น
ดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

220201 การอ านวยความยุติธรรมมี
ความ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

เป้าหมายท่ี 2 การ
สกัดก้ันและ
ปราบปรามเครือข่าย
การค้ายาเสพติดใน
ประเทศและ
อาชญากรรมข้ามชาติ

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

020401 ประเทศไทยมี
เกียรติภูมิ
ฯ

100101 คน ไทยเป็นมนุษ 
ย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
ภาพแวดล้อมดีข้ึน

110101 ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง
มากข้ึน

200101 งานบริการภาครัฐท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

210201 การด าเนินคดีทุจริต มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม



นโยบายและ
แผน

ระดับชาติว่า
ด้วยความ

ม่ันคงแห่งชาติ

เป้าหมาย นยม. 1 
ความม่ันคง

2 
การต่างประเทศ

3 
การเกษตร

4
อุตฯ และบริการ

แห่งอนาคต

5
การท่องเท่ียว

6
พ้ืนท่ี และเมืองน่า

อยู่อัจฉริยะ

7
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบ
โลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล

8
SMEs

9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10
การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11
การพัฒนาศักยภาพ

คน
ตลอดช่วง

ชีวิต

12
การพัฒนาการ

เรียนรู้

13
การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะ

ท่ีดี

14
ศักยภาพการกีฬา

15
พลังทางสังคม

16
เศรษฐกิจฐานราก

17 
ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม

18
การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

19
การบริหาร

จัดการน้้าท้ัง
ระบบ

20
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

21
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

22
กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

23
การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) กับ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมายท่ี 3 ผู้เสพยา
เสพติดมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนสามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุขไม่ส่งผล
กระทบต่อสังคม และ
ไม่หวนกลับเข้าสู่วงจร
ยาเสพติด

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

100101 คน ไทยเป็นมนุษ 
ย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
ภาพแวดล้อมดีข้ึน

110101 ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง
มากข้ึน

170201 มีระบบและกลไกใน
การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220201 การอ านวยความยุติธรรมมี
ความ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

นยม.9 เป้าหมาย การ
ยกระดับการจัดการ
ความเส่ียงสาธารณภัย
ท่ีส าคัญอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ และภัยท่ี
เกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ท่ีเกิดข้ึน 
และ/หรือ เป็นภัย
ซ้ าซ้อน (Compound
 Hazards) ไปสู่
มาตรฐานตามหลัก
สากล

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

020301 ประเทศไทยมี
การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลฯ

060201 เมืองในพ้ืนท่ี
เป้าหมายฯ

060201 เมืองมีระบบจัดการ
ส่ิงแวดล้อมฯ

170201 มีระบบและกลไกใน
การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

 
180301
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ
ไทยลดลง

180501 คนไทยมี
คุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ด้านส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี

190102 ระดับการ
รับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้้าเพ่ิมข้ึน

200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

230401 ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถในการ แข่งขันด้าน
นวัตกรรม และเทคโนโลยีข้ันสูง 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

230501 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ท่ีจ าเป็นต่อการ พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

นยม.10 เป้าหมาย ประเทศ
ไทยมีความพร้อมต่อ
การป้องกัน รับมือ
ความเส่ียงกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังการป้องกันการ
โจมตีทางไซเบอร์และ
อาชญากรรมทางไซ
เบอร์

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

070301 ประชาชนมี
ความสามารถ
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากข้ึน

200101 งานบริการภาครัฐท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

210201 การด าเนินคดีทุจริต มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

230401 ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถในการ แข่งขันด้าน
นวัตกรรม และเทคโนโลยีข้ันสูง 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

นยม.11 เป้าหมายท่ี 1 ประเทศ
ไทยมีภูมิคุ้มกันในการ
รับมือกับภัยก่อการร้าย

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

200101 งานบริการภาครัฐท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว



นโยบายและ
แผน

ระดับชาติว่า
ด้วยความ

ม่ันคงแห่งชาติ

เป้าหมาย นยม. 1 
ความม่ันคง

2 
การต่างประเทศ

3 
การเกษตร

4
อุตฯ และบริการ

แห่งอนาคต

5
การท่องเท่ียว

6
พ้ืนท่ี และเมืองน่า

อยู่อัจฉริยะ

7
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบ
โลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล

8
SMEs

9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10
การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11
การพัฒนาศักยภาพ

คน
ตลอดช่วง

ชีวิต

12
การพัฒนาการ

เรียนรู้

13
การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะ

ท่ีดี

14
ศักยภาพการกีฬา

15
พลังทางสังคม

16
เศรษฐกิจฐานราก

17 
ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม

18
การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

19
การบริหาร

จัดการน้้าท้ัง
ระบบ

20
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

21
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

22
กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

23
การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) กับ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมายท่ี 2 ประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถ
ในการตอบโต้ต่อเหตุ
วิกฤตจากการก่อการ
ร้าย

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

230401 ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถในการ แข่งขันด้าน
นวัตกรรม และเทคโนโลยีข้ันสูง 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

เป้าหมายท่ี 3 ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการ
ฟ้ืนตัวจากภัยก่อการ
ร้ายให้กลับสู่สภาวะ

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

170201 มีระบบและกลไกใน
การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

นยม.12 เป้าหมายท่ี 1 ประเทศ
ไทยสามารถรักษา
ความสัมพันธ์กับ
ประเทศมหาอ านาจ
และประเทศท่ีมี
ความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ต่อความ
ม่ันคงของไทยอย่างมี
ดุลยภาพ

010401	ประเทศไทยมี
ความม่ันคงและสามารถ
รับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงข้ึน
010402ประเทศไทยมี
บทบาทเพ่ิมข้ึนในการ
ก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมท้ัง
เป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน

020201 ประเทศไทยเป็น
หน่ึงใน
ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนฯ

050501
ประเทศไทยเป็นจุด
เช่ือมต่อการด าเนินของ
นักท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน
050602
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน

070102
ประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีข้ึน

080302 ความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน

080401 อันดับนโยบาย
ของ
ภาครัฐท่ีมีต่อ
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและ
ความสอดคล้อง
ของนโยบายดีข้ึน

090102 การลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึน

090205 การลงทุนใน
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ิมข้ึน 

090302 การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมข้ึน

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

เป้าหมายท่ี 2 ประเทศ
ไทยมีบทบาทน าใน
ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน

010401	ประเทศไทยมี
ความม่ันคงและสามารถ
รับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงข้ึน
010402ประเทศไทยมี
บทบาทเพ่ิมข้ึนในการ
ก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมท้ัง
เป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน

020201 ประเทศไทยเป็น
หน่ึงใน
ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนฯ

050501
ประเทศไทยเป็นจุด
เช่ือมต่อการด าเนินของ
นักท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน
050602
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน

070102
ประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีข้ึน

080302 ความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน

080401 อันดับนโยบาย
ของ
ภาครัฐท่ีมีต่อ
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและ
ความสอดคล้อง
ของนโยบายดีข้ึน

090102 การลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึน

090205 การลงทุนใน
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ิมข้ึน 

090302 การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมข้ึน

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

เป้าหมายท่ี 3 ประเทศ
ไทยสามารถรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
 และสามารถรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศรอบบ้าน

010401	ประเทศไทยมี
ความม่ันคงและสามารถ
รับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงข้ึน
010402ประเทศไทยมี
บทบาทเพ่ิมข้ึนในการ
ก าหนดทิศทางและ
ส่งเสริมเสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมท้ัง
เป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน

020201 ประเทศไทยเป็น
หน่ึงใน
ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนฯ

050501
ประเทศไทยเป็นจุด
เช่ือมต่อการด าเนินของ
นักท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน
050602
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน

070102
ประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีข้ึน

080302 ความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน

080401 อันดับนโยบาย
ของ
ภาครัฐท่ีมีต่อ
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและ
ความสอดคล้อง
ของนโยบายดีข้ึน

090205 การลงทุนใน
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ิมข้ึน 

090302 การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมข้ึน

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

180401 คุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าใต้ดินและ
แหล่งน้ าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้
ประโยชน์

190101 ระดับความ
ม่ันคง
ด้านน้้าอุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึน

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

นยม.13 เป้าหมายท่ี 1 ระบบ
สาธารณสุขมีความ
พร้อมในการบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข 5 
ด้าน ประกอบด้วย 1) 
โรคติดต่อและการ
ระบาด 2) โรคและภัย
ท่ีเกิดจากสารเคมี 3) 
โรคและภัยสุขภาพท่ี
เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสีและ
นิวเคลียร์ 4) โรคท่ีเกิด
จากการบาดเจ็บและ
อุบัติภัย และ 5) โรค
และภัยสุขภาพอันเกิด
จากภัยธรรมชาติ

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

020301 ประเทศไทยมี
การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลฯ

130501 ประชาชนมีความ
รอบรู้
สุขภาพเร่ืองโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้้าท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
มากข้ึน

170201 มีระบบและกลไกใน
การให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึ

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม



นโยบายและ
แผน

ระดับชาติว่า
ด้วยความ

ม่ันคงแห่งชาติ

เป้าหมาย นยม. 1 
ความม่ันคง

2 
การต่างประเทศ

3 
การเกษตร

4
อุตฯ และบริการ

แห่งอนาคต

5
การท่องเท่ียว

6
พ้ืนท่ี และเมืองน่า

อยู่อัจฉริยะ

7
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบ
โลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล

8
SMEs

9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10
การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11
การพัฒนาศักยภาพ

คน
ตลอดช่วง

ชีวิต

12
การพัฒนาการ

เรียนรู้

13
การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะ

ท่ีดี

14
ศักยภาพการกีฬา

15
พลังทางสังคม

16
เศรษฐกิจฐานราก

17 
ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม

18
การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

19
การบริหาร

จัดการน้้าท้ัง
ระบบ

20
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

21
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

22
กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

23
การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) กับ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

เป้าหมายท่ี 2 ระบบ
สาธารณสุขมีศักยภาพ
การเผชิญเหตุและการ
บริการด้านการแพทย์
ในภาวะฉุกเฉิน

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

130501 ประชาชนมีความ
รอบรู้
สุขภาพเร่ืองโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้้าท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
มากข้ึน

200101 งานบริการภาครัฐท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม

เป้าหมายท่ี 3 ระบบ
สาธารณสุขของ
ประเทศสามารถ
พ่ึงตนเองได้ มีความ
ม่ันคงทางยาและ
เวชภัณฑ์

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

040201 อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน

130501 ประชาชนมีความ
รอบรู้
สุขภาพเร่ืองโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้้าท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
มากข้ึน

200202 ภาษีท่ีจัดเก็บถูกน าไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

230101 ภาคอุตสาหกรรมการ ผลิต
และบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
จากการวิจัยและ นวัตกรรมส่งผลให้ 
เกิดการขยายตัว เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

230102 รัฐวิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม

นยม.14 เป้าหมายท่ี 1 การ
พัฒนาศักยภาพการ
เตรียมพร้อมส าหรับ
การระดมทรัพยากรท่ี
จ าเป็นเพ่ือใช้ในกรณี
ท่ีประเทศเผชิญกับภัย
คุกคามหรือ
วิกฤตการณ์ระดับชาติ

010302 กองทัพและ
หน่วยงานด้านความ
ม่ันคงมีความพร้อมสูงข้ึน
ท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

040501 อุตสาหกรรมความ
ม่ันคงของประเทศ มีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน

200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึ

230101 ภาคอุตสาหกรรมการ ผลิต
และบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
จากการวิจัยและ นวัตกรรมส่งผลให้ 
เกิดการขยายตัว เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน

230102 รัฐวิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน

230401 ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถในการ แข่งขันด้าน
นวัตกรรม และเทคโนโลยีข้ันสูง 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย

เป้าหมายท่ี 2 การ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ

010302 กองทัพและ
หน่วยงานด้านความ
ม่ันคงมีความพร้อมสูงข้ึน
ท่ีจะเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

นยม.15 เป้าหมาย การ
ยกระดับระบบข่าว
กรองแห่งชาติในการ
เฝ้าระวัง ประเมิน 
ตอบสนอง และแจ้ง
เตือนสถานการณ์ท่ีมี
ความเส่ียงอันจะ
น าไปสู่ภัยคุกคามต่อ
ความม่ันคงแห่งชาติ
และผลประโยชน์
แห่งชาติ

010301	หน่วยงานด้าน
การข่าวและประชาคม
ข่าวกรองท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

010401 ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงฯ

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

 
200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

230401 ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถในการ แข่งขันด้าน
นวัตกรรม และเทคโนโลยีข้ันสูง 
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย



นโยบายและ
แผน

ระดับชาติว่า
ด้วยความ

ม่ันคงแห่งชาติ

เป้าหมาย นยม. 1 
ความม่ันคง

2 
การต่างประเทศ

3 
การเกษตร

4
อุตฯ และบริการ

แห่งอนาคต

5
การท่องเท่ียว

6
พ้ืนท่ี และเมืองน่า

อยู่อัจฉริยะ

7
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบ
โลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล

8
SMEs

9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10
การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11
การพัฒนาศักยภาพ

คน
ตลอดช่วง

ชีวิต

12
การพัฒนาการ

เรียนรู้

13
การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะ

ท่ีดี

14
ศักยภาพการกีฬา

15
พลังทางสังคม

16
เศรษฐกิจฐานราก

17 
ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม

18
การเติบโตอย่าง

ย่ังยืน

19
การบริหาร

จัดการน้้าท้ัง
ระบบ

20
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

21
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

22
กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม

23
การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม

ความสอดคล้องของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) กับ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)

นยม.16 เป้าหมาย การมี
ฐานข้อมูลหรือชุด
ข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้านความ
ม่ันคง สามารถน าไป
สนับสนุนการตัดสินใจ
เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
ม่ันคงระดับชาติ

010501 กลไกการ
บริหารจัดการความ
ม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

200101 งานบริการภาครัฐ ท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความ
คล่องตัว

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

นยม.17 เป้าหมาย พ้ืนท่ี
เป้าหมายระดับต าบล
ท่ีมีปัญหาความม่ันคง
ส าคัญเร่งด่วนลดลง

010201	ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

050501
ประเทศไทยเป็นจุด
เช่ือมต่อการด าเนินของ
นักท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน
050602
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวมี
คุณภาพและมาตรฐานดี
ข้ึน050603 การท่องเท่ียว
อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม
ดีข้ึน

060201 เมืองมีระบบจัดการ
ส่ิงแวดล้อมฯ

060202 ความย่ังยืนทาง
ภูมินิเวศฯ

080401 อันดับนโยบาย
ของ
ภาครัฐท่ีมีต่อ
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและ
ความสอดคล้อง
ของนโยบายดีข้ึน

090101 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีฯ

090204 การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ

100101 คน ไทยเป็นมนุษ 
ย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อม
ในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
ภาพแวดล้อมดีข้ึน

120101 คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานฯ

140101
คนไทยออกก าลังกายเล่น
กีฬาและนันทนาการ
อย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน

150101 ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง

170101 คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน
170201
มีระบบกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน

180102
พ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท
เพ่ิมข้ึน

180201 ความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศทาง
ทะเลเพ่ิมข้ึน

180401 คุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าใต้ดินและ
แหล่งน้ าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้
ประโยชน์

190301
แม่ล้ าล าคลองและ
แหล่งน่ าธรรมชาติท่ัว
ประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพท่ีดี มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน

200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศ
ไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
 มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมใน
การท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ

220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ โดยท่ัวถึง

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
 ท่ัวถึง 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220104 การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ี
จ าเป็น

230201 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการ ยกระดับเพ่ิมข้ึน
จากผลการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เชิงสังคม


