
วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

1 21 ธ.ค. 60 
ทส 0518/2869
และ 10 ม.ค. 61 
ทส 0518/101 

(ส่งเอกสารครบถ้วน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมือ่วนัที่ 7 มี.ค. 61 และ 2 พ.ค. 61
 และสายงานฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาใหก้ระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีทราบ
แล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของ
กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ฯ และเหน็ควรใหป้รับปรุง
รายละเอียดของแผนแม่บทฯ อาท ิการก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อ
การท าเหมืองในระยะเร่ิมแรก เปา้หมายและตัวชีว้ดัเชิงผลสัมฤทธิ์
 กลไกการตัดสินใจในการน าแร่มาใช้ประโยชนใ์นแต่ละช่วงเวลา 
เปน็ต้น

4 มิ.ย. 61 
นร 1114/3404

2 4 ม.ค. 61
กต 0206/13934

ร่างแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 
2561-2580)

กระทรวงการต่างประเทศ ส านกังานยุทธศาสตร์
และประสานความ

ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ

อยูร่ะหวา่งการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของอนกุรรมการด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก่อนน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ เพื่อ
พิจารณาในล าดับต่อไป

3 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยุทธศาสตร์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
พื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2564)

ส านกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด

ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งส านกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 3 พ.ค. 61
นร 1111/2620

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิติัการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. 
2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย์ทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 26 เม.ย. 61
นร 1111/2395

5 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิติัการพัฒนาสถาบนัครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย์ทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 3 พ.ค. 61
นร 1111/2621

6 26 ม.ค. 61
พม 0302/1119

ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 
2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม

สายงานฯ ได้ท าหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ใหก้ระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์และส านกั
เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 ซ่ึงสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 รวมถึงอนสัุญญาวา่ด้วยสิทธิ
เด็ก และจะเปน็แผนแม่บทส าคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของประเทศในระยะ 5 ปขี้างหนา้

30 พ.ค. 61
นร 1111/3127

7 29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงสาธารณสุข ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 21 พ.ค. 61
นร 1111/2980

8 31 ม.ค. 61
กก 0305/555

ร่างแผนพัฒนานนัทนาการแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬา

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 4 พ.ค. 61
นร 1111/2662

9 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

ร่างแผนปฏบิติัการด้านการส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดท ารายงานการวเิคราะห ์ เพื่อ
น าเข้าเปน็วาระเพื่อพิจารณาของคณะอนกุรรมการด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

บญัชีรายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายงั สศช. (ระหว่างวันที ่4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2561)

ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/
เจ้าหน้าที/่

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

*หมายเหต ุ: แถบสเีทา คอื แผนทีอ่ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รับผิดชอบ
(กอง/

เจ้าหน้าที/่
สถานะการด าเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

10 8 ก.พ. 61
พณ 0912/620

ร่างแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์แหง่ชาติ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561-2564)

กระทรวงพาณิชย์ ส านกัพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

รอน าเสนอคณะอนกุรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
 พิจารณา

 -  -

11 13 ก.พ. 61
กษ 2908/771

แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมือ่วนัที่ 4 เม.ย.61 และสายงานฯ 
ได้แจ้งผลการพิจารณาใหห้นว่ยงานเจ้าของแผน ทราบเพื่อ
ด าเนนิการต่อไป

คณะกรรมการฯ มีความเหน็วา่ เพื่อใหแ้ผนยุทธศาสตร์ยางพาราฯ
 มีความสมบรูณ์ และรัฐบาลสามารถด าเนนิการได้ตามเปา้หมาย
ที่ก าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การยางแหง่ประเทศไทย 
เหน็ควรพิจารณาน าประเด็นส าคัญตามความเหน็ของคณะ
กรรมการฯ ไปทบทวนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วาม
เหน็ชอบต่อไป

22 พ.ค. 61
นร 1114/2956

12 20 ก.พ. 61
ดศ. 0405/382

ร่างแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) และร่างแผนปฏบิติัการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)

ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เมือ่วนัที่ 4 ก.ค. 61 ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน

13 27 ก.พ. 61 แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ส านกังานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวง

คมนาคม

ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ ปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งร่างหนงัสือแจ้ง
ความเหน็แก่กระทรวงคมนาคม

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน

14      28 ก.พ. 61     
วธ 0208/698

ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงวฒันธรรม

กระทรวงวฒันธรรม ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม 

(สพส.)

ผ่านการพิจารณาจากคณะอนกุรรมการฯ รอน าเสนอ
คณะกรรมการฯ

15 19 มี.ค. 61
ดศ. 0407/611

ร่างแผนแม่บทอวกาศแหง่ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการพิจารณาร่างแผนแม่บทฯ

16 27 มี.ค. 61
กษ 0509.3/1705

แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว 
มีความเหน็วา่กระบวนการเสนอแผนดังกล่าวยังขาดความสมบรูณ์ 
ส านกังานฯ จึงท าหนงัสือแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนนิการเพิ่มเติม โดย ลศช. ได้ลงนามในหนงัสือแจ้งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนนิการแล้ว เมือ่วนัที่ 17 เม.ย. 
2561

ส านกังานฯ เหน็ควรใหห้นว่ยงานเจ้าของแผนน าเสนอขอความ
เหน็ชอบแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าของประเทศ
ไทย (ป ีพ.ศ. 2560-2564) ต่อคณะกรรมการนโยบายการประมง
แหง่ชาติก่อน และด าเนนิการจัดท ารูปแบบการสรุปแผนแม่บท
ดังกล่าวเสนอต่อ สศช. โดยผ่านความเหน็ชอบจากรอง
นายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

17 เม.ย. 61
นร 1114/2183

17 29 มี.ค. 61
สคช. 183/2561

แผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านช่างอากาศยานเพื่อเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ
ทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 29 มี.ค. 61
ที่ นร 1115/1868

18 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 
0012/2404

ร่างยุทธศาสตร์การวจิัยและนวตักรรม 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) ส านกังานคณะกรรมการวจิัย
แหง่ชาติ

ส านกัพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

อยูร่ะหวา่งการวเิคราะหเ์พื่อเสนอสายงานพิจารณา  -  -

*หมายเหต ุ: แถบสเีทา คอื แผนทีอ่ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รับผิดชอบ
(กอง/

เจ้าหน้าที/่
สถานะการด าเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

19 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 
0012/2404

ร่างแผนกลยุทธก์ารพัฒนาบคุลากรวจิัยและนวตักรรม ระยะ 20
 ป ี        (พ.ศ. 2560-2579)

ส านกังานคณะกรรมการวจิัย
แหง่ชาติ

ส านกัพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

อยูร่ะหวา่งการวเิคราะหเ์พื่อเสนอสายงานพิจารณา  -  -

20 11 เม.ย. 2561 สธ. 
1010.5/1304   

 (สายงานฯ ได้รับเร่ือง
เมือ่ 30 เม.ย.61)
19 เม.ย. 61    

สธ 1010.5/1304

ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
ฉบบัที่ 2 
(พ.ศ. 2560-2579)

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ มีหนงัสือแจ้งกระทรวงสาธารณสุข (ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา) ใหจ้ัดท ารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาของส านกังานฯ  

อย. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมใหแ้ล้ว ปจัจุบนัรอเข้าคณะอนกุรรมการ
ฯ เพื่อพิจารณา

6 ก.ค. 61
นร 1114/4151

21 27 เม.ย. 61     
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ป ีพ.ศ. 2560 – 
2579  แผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ป ี2560
 – 2564 และแผนปฏบิติัการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความพิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 
2556 – 2561 ฉบบัปรับปรุงและขยายระยะเวลาด าเนนิงาน 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566)

     กระทรวงศึกษาธกิาร      
โดยสสวท.

ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม 

(สพส.)

รอเข้าคณะอนกุรรมการฯ

22 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศด้าน
สาธารณสุข 
(พ.ศ. 2561–2573)

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดท ารายงานการวเิคราะห ์ เพื่อ
น าเข้าเปน็วาระเพื่อพิจารณาของคณะอนกุรรมการด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

23 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

แผนปฏบิติัการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนวิเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 
2560-2564)

ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ
 กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ส านกัพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งส านกังานปรมาณูเพื่อ
สันติ  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 29 มิ.ย. 61
นร 1104/4010

24 8 พ.ค. 61
สวช 377

ร่างแผนยุทธศาสตร์วคัซีน ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม 

(สพส.)

ผ่านการพิจารณาจากคณะอนกุรรมการฯ รอน าเสนอ
คณะกรรมการฯ

25 18 พ.ค. 61 แผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน (พ.ศ. 2561-2564) กรมปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

กระทรวงมหาดไทย

ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการพิจารณาแผนแม่บทฯ

26 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งจัดท าวาระและความเหน็เสนอต่อ
คณะอนกุรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อพิจารณา

  

27 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

ร่างแผนการใหค้วามรู้พื้นฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565) กระทรวงการคลัง ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค

บรรจุในวาระการพิจารณาของคณะอนกุรรมการด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน คร้ังที่ 2/2561 วนัที่ 31 กรกฎาคม 
2561

*หมายเหต ุ: แถบสเีทา คอื แผนทีอ่ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รับผิดชอบ
(กอง/

เจ้าหน้าที/่
สถานะการด าเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

28 8 มิ.ย. 61 ด่วนที่สุด 
รง 206.1/1671

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงแรงงาน ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม 

(สพส.)

รอเข้าคณะอนกุรรมการฯ

29 15 มิ.ย. 61
กษ. 1011/3870

ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ. 2558-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว 
เหน็วา่ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ยังขาดรายละเอียดข้อมูลส าคัญเพื่อ
ประกอบการพิจารณา จึงมีหนงัสือแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ใหจ้ัดท ารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ส านกังานฯ ต่อไป

  29 มิ.ย. 61
นร 1114/4041

30 11 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

(ร่าง) แผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวยั พ.ศ.2561-2564 กระทรวงศึกษาธกิาร ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม 

(สพส.)

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของสายงาน

31    19 ก.ค.2561  รง 
0206.1/2110

 แผนปฏบิติัการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ        
        พ.ศ. 2560-2564

กระทรวงแรงงาน ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม 

(สพส.)

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของสายงาน

32 23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ทส.1007.2/1653

(ร่าง) แผนปฏบิติัการสนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผนที่น าทาง 
        การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

(สทว.)

 รอเข้าคณะอนกุรรมการฯ

33 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

(ร่าง) นโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบยาแหง่ชาติ พ.ศ.2560 - 2564

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์
และการวางแผน
พัฒนาทางสังคม 

(สพส.)

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของสายงาน

*หมายเหต ุ: แถบสเีทา คอื แผนทีอ่ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ


