
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) และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมือ่วนัที่ 7 มี.ค. 61 และ 2 พ.ค. 61 
และสายงานฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาใหก้ระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และส านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของกรอบ
แนวคิดของยุทธศาสตร์ฯ และเหน็ควรใหป้รับปรุงรายละเอียดของ
แผนแม่บทฯ อาท ิการก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองในระยะ
เร่ิมแรก เปา้หมายและตัวชีว้ดัเชิงผลสัมฤทธิ์ กลไกการตัดสินใจในการ
น 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

ร่วมมือระหวา่งประเทศ

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะอนกุรรมการ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเรียบร้อย
แล้ว โดยอยูร่ะหวา่งรอแผนแม่บทฯ ด าเนนิการแล้วเสร็จตามมติ
คณะกรรมการฯ เพื่อน ามาพิจารณาความสอดคล้องต่อไป

3 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยุทธศาสตร์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2564)

ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามยาเสพติด

ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งส านกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ในประเด็นการก าหนดเปา้หมายเชิงผลลัพธ ์และการเพิ่มเติม
มาตรการแนวทางการด าเนนิงานที่ช่วยปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดอย่างมีประสิทธภิาพ

3 พ.ค. 61
นร 1111/2620

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิติัการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์ทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีความเหน็
เพิ่มเติม ในประเด็นการปรับเพิ่มเติมโครงการส าคัญในการพัฒนาสตรี
และการปรับตัวชีว้ดัใหส้อดคล้องระหวา่งเปา้ประสงค์และแผนการ
ด าเนนิงาน

26 เม.ย. 61
นร 1111/2395

5 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

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

ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์ทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีความเหน็
เพิ่มเติม ในประเด็นการจัดกลุ่มโครงการใหส้อดคล้องกับแนวทางใน
แต่ละยุทธศาสตร์ การปรับโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเปา้หมายการ
พัฒนา การปรับตัวชีว้ดัใหม้ีความชัดเจนและทา้ทาย และการเชือ่มโยง
การท างานกับกลไกอืน่ในระดับพื้นที่

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 านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ท าหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์และส านกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของร่าง
แผนพัฒนาเด็กฯ โดยมีความเหน็เพิ่มเติมในประเด็นการก าหนด
วสัิยทศันใ์หส้ะทอ้นผลลัพธก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ และ
การก าหนดกลไกการขับเคล่ือนใหช้ัดเจน

30 พ.ค. 61
นร 1111/3127

7 29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงสาธารณสุข ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ในประเด็นชือ่ของแผนแม่บท และการก าหนดเปา้ประสงค์
หลักของแผน

21 พ.ค. 61
นร 1111/2980

8 31 ม.ค. 61
กก 0305/555

ร่างแผนพัฒนานนัทนาการแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการทอ่งเที่ยวและ
กีฬา

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ในประเด็นการเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนากิจกรรม
นนัทนาการ การทบทวนตัวชีว้ดั และการก าหนดกลไกการขับเคล่ือนที่
ชัดเจน

4 พ.ค. 61
นร 1111/2662

9 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา เพื่อเสนอคณะอนกุรรมการด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ต่อไป

บญัชีรายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายงั สศช. (ณ สิ้นเดอืนธันวาคม 2561)

ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

*หมายเหตุ : แถบสีเทา คือ แผนที่อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

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

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะอนกุรรมการ
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อนน าเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป

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 ได้
แจ้งผลการพิจารณาใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพื่อ
ด าเนนิการต่อไป

คณะกรรมการฯ มีความเหน็วา่ เพื่อใหแ้ผนยุทธศาสตร์ยางพาราฯ มี
ความสมบรูณ์ และรัฐบาลสามารถด าเนนิการได้ตามเปา้หมายที่
ก าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การยางแหง่ประเทศไทย เหน็
ควรพิจารณาน าประเด็นส าคัญตามความเหน็ของคณะกรรมการฯ ไป
ทบทวนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป

22 พ.ค. 61
นร 1114/2956

12 20 ก.พ. 61
ดศ. 0405/382

ร่างแผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) และร่างแผนปฏบิติัการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)

ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม

ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมือ่วนัที่ 4 ก.ค. 61 และสายงานฯ ได้
แจ้งผลการพิจารณาใหส้ านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ เพื่อ
ด าเนนิการต่อไป

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ชอบร่างแผนฯ และแจ้งส านกังาน
คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบเพื่อด าเนนิการตามเปา้หมาย

10 ส.ค. 61
นร 1115/4929

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

คมนาคม

ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ แจ้งผลการพิจารณาใหส้ านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมทราบ เพื่อ
ด าเนนิการต่อไป

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 12 ก.ค. 61
นร 1115/5275

14      28 ก.พ. 61     
วธ 0208/698

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

กระทรวงวฒันธรรม ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุ
มนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงวฒันธรรม เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่าง
แผนพัฒนาด้านการพัฒนาส่ือปลอดภยัฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในประเด็น การต้ังเปา้หมายและการก าหนดตัวชีว้ดั การก าหนดจุดเนน้
ในแนวทางการพัฒนา การศึกษาวจิัยองค์ความรู้ และการให้
ความส าคัญกับส่ือดิจิทลั

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6158

15 19 มี.ค. 61
ดศ. 0407/611

ร่างแผนแม่บทอวกาศแหง่ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา

16 27 มี.ค. 61
กษ 0509.3/1705

แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเหน็วา่กระบวนการเสนอแผน
ดังกล่าวยังขาดความสมบรูณ์ ส านกังานฯ จึงท าหนงัสือแจ้งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ด าเนนิการเพิ่มเติม โดย ลศช. ได้ลงนามในหนงัสือ
แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนนิการแล้ว เมือ่วนัที่ 17 
เม.ย. 2561

ส านกังานฯ เหน็ควรใหห้นว่ยงานเจ้าของแผนน าเสนอขอความ
เหน็ชอบแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าของประเทศไทย 
(ป ีพ.ศ. 2560-2564) ต่อคณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาติ
ก่อน และด าเนนิการจัดท ารูปแบบการสรุปแผนแม่บทดังกล่าวเสนอต่อ
 สศช. โดยผ่านความเหน็ชอบจากรองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่
ก ากับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17 8 มี.ค. 61
ที่ รง 0206.1/786

แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขับเคล่ือนนโยบายครัวไทย
สู่ครัวโลก

กระทรวงแรงงาน ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและมีหนงัสือแจ้งกระทรวงแรงงาน 
เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 7 มิ.ย. 61 
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/3511

18 26 ม.ีค. 61
สธ 0211/7403

แผนปฏบิติัการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวดั
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและมีหนงัสือแจ้งกระทรวงสาธารณสุข
 เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน  4 มิ.ย. 61 
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/3414

19 29 มี.ค. 61
สคช. 183/2561

แผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านช่างอากาศยานเพื่อเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพทราบ
แล้ว

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

20 30 มี.ค. 61
ด่วนที่สุด

สธ 0805.3/1168

ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจิตแหง่ชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและมีหนงัสือแจ้งกระทรวงสาธารณสุข
 เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้ว เหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ในประเด็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่รองรับบริบทใน
อนาคต และการบรูณาการกับแผนอืน่ที่เกีย่วข้อง

25 มิ.ย. 61
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/3881

*หมายเหตุ : แถบสีเทา คือ แผนที่อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

21 30 ม.ีค. 61
ด่วนที่สุด

สธ 1009.4.1/1169

แผนปฏบิติัการด้านการรองรับการด าเนนิการและลดผลกระทบจาก
การลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูล
ของผลิตภณัฑ์ยาสามัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและมีหนงัสือแจ้งกระทรวงสาธารณสุข
 เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน  4 มิ.ย. 61
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/3413

22 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

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

ส านกัพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา ความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนน าเสนอคณะอนกุรรมการด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันพิจารณาต่อไป

23 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

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

ส านกังานคณะกรรมการวจิัย
แหง่ชาติ

ส านกัพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา ความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนน าเสนอคณะอนกุรรมการด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันพิจารณาต่อไป

24 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 พิจารณาแล้ว และแจ้งใหห้นว่ยงานด าเนนิการทบทวนความ
สอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการฯ ต่อไป

25 27 เม.ย. 61     
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ป ีพ.ศ. 2560 – 2579  
แผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ป ี2560 – 2564 และ
แผนปฏบิติัการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2561 ฉบบั
ปรับปรุงและขยายระยะเวลาด าเนนิงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 
2566)

     กระทรวงศึกษาธกิาร      
โดย สสวท.

ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุ
มนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่าง
แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการก าหนดเปา้หมาย แนวทางการ
ค้นหา/คัดสรร/พัฒนา/รักษาผู้มีความสามารถพิเศษ การสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าสู่งานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลไกการขับเคล่ือน
แผน การติดตามประเมินผล และการก าหนดชือ่แผน

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6159

26 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศด้าน
สาธารณสุข (พ.ศ. 2561–2573)

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา  และรอเสนอต่อคณะอนกุรรมการ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป

27 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

แผนปฏบิติัการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนวิเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)

ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ
 กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ส านกัพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ  
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทราบแล้ว

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

28 8 พ.ค. 61
สวช 377

ร่างแผนยุทธศาสตร์วคัซีน ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ  เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุ
มนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่าง
แผนยุทธศาสตร์วคัซีนฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการ
ก าหนดเปา้หมาย และจุดเนน้ในประเด็นการพัฒนา

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6157

29 18 พ.ค. 61
มท 0607/4612

แผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน (พ.ศ. 2561-2564) กรมปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

กระทรวงมหาดไทย

ส านกัวเิคราะห์
โครงการลงทนุภาครัฐ

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา

30 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งใหห้นว่ยงานด าเนนิการทบทวนความ
สอดคล้องกับยุทธสาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการฯ ต่อไป

  

*หมายเหตุ : แถบสีเทา คือ แผนที่อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

31 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

ร่างแผนการใหค้วามรู้พื้นฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565) กระทรวงการคลัง ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกิจ

มหภาค

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และอยูร่ะหวา่งการจัดท าความเหน็เสนอต่อ
คณะอนกุรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อ
พิจารณา

32 8 มิ.ย. 61 
ด่วนที่สุด 

รง 206.1/1671

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงแรงงาน ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุ
มนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็วา่แผนแม่บทพัฒนา
แรงงานฯ  ในการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวติที่ดีใหแ้รงงาน 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในจุดเนน้ของประเด็นยุทธศาสตร์ในเร่ือง
การเตรียมความพร้อมก าลังคนก่อนเข้าสู่ตลาดงาน การพัฒนาและ
ยกระดับทกัษะฝีมือแรงงานที่อยูใ่นตลาดงาน การพัฒนาและคุ้มครอง
แรงงาน และการบริหารจัดการแรงงานระหวา่งประเทศ

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6160

33 15 ม.ิย. 61
กษ. 1011/3870

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เหน็วา่ยังขาดรายละเอียดข้อมูลส าคัญเพื่อ
ประกอบการพิจารณา จึงมีหนงัสือแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้
จัดท ารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ส านกังานฯ ต่อไป

 

34 11 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

ร่างแผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวยั (พ.ศ.2561-2564) กระทรวงศึกษาธกิาร ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และรอเสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์ฯ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาในล าดับต่อไป

35    19 ก.ค.2561  รง 
0206.1/2110

แผนปฏบิติัการด้านการบริการจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 
2560-2564)

กระทรวงแรงงาน ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ พิจารณา และแจ้งกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบแล้ว สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เหน็ควรรับทราบแผนปฏบิติัการด้านการ
บริการจัดการแรงงานนอกระบบฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ประเด็นการคาดการณ์และการวเิคราะหบ์ริบทที่ส่งผลต่อแรงงานนอก
ระบบ การบรูณาการร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของหนว่ยงานอืน่  การ
ปรับแก้ไขวสัิยทศันแ์ละตัวชีว้ดั และการเพิ่มเติมแนวทาง/มาตรการที่
เกีย่วข้องกับแรงงานนอกระบบ

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6156

36 23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ทส.1007.2/1653

ร่างแผนปฏบิติัการสนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผนที่น าทางการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และรอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ในล าดับต่อไป

37 24 ก.ค. 61
ยธ 0902/1282

ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 
2562 - 2565)

คณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมแหง่ชาติ

ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุ
มนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และอยูร่ะหวา่งรอแจ้งคณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมแหง่ชาติ

38 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

ร่างนโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แหง่ชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และรอเสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์ฯ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาในล าดับต่อไป

39 6 ส.ค. 61
สธ 0422.13/2879

ร่างแผนปฏบิติัการเฝ้าระวงัปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม พ.ร.บ. โรคระบาด พ.ศ. 2558

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว อยูร่ะหวา่งการจัดท าหนงัสือแจ้ง
กระทรวงสาธารณสุข

40 10 ก.ย. 61
ทส 1006.2/2100

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งความเหน็ตอบกลับไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ แจ้งหนว่ยงานใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยมีข้อสังเกตในการก าหนดรูปแบบกลไกการติดตามประเมินผลการ
ด าเนนิงานใหม้ีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนือ่ง รวมทั้ง
จัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการ

*หมายเหตุ : แถบสีเทา คือ แผนที่อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

41 11 ก.ย. 61
ศธ 04007/3557

แผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงศึกษาธกิาร ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และรอเสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์ฯ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาในล าดับต่อไป

42 12 ก.ย. 61
พม 0402/12525

แผนผู้สูงอายุแหง่ชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบบัปรังปรุง
คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และรอเสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์ฯ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาในล าดับต่อไป

43 21 ก.ย. 61
พม 0608/13089

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุ
มนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และอยูร่ะหวา่งรอแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์

44 23 ส.ค. 61
สธ 0503/3172

ร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนรัุกษ์บา้นปา่เกีย๊ะ
 ต าบลทา่ก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งใหก้ระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการ
แพทย์ทางเลือก พิจารณาจัดท าแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร ใหม้ี
ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ และ
ประสานส่วนเกีย่วข้อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป

45 31 ต.ค. 61
สธ 1004/4157

ร่างแผนแม่บทการจัดการสารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580) กระทรวงสาธารณสุข
(คณะกรรมการแหง่ชาติวา่ด้วย

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคม)ี

ส านกัวางแผน
การเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งสายงาน รศช. ปทัมาฯ พิจารณา

46 2 พ.ย. 61
พม 0402/15182

มาตรการขับเคล่ือนระเบยีบวาระแหง่ชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนษุย์

ส านกัยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนา

ทางสังคม

อยูร่ะหวา่งสายงาน รศช. ชุตินาฏฯ พิจารณา

47 5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171

มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเ์พื่อการไปสู่
ดิจิทลัไทยแลนด์

ส านกังาน ก.พ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อยูร่ะหวา่งสายงาน รศช. วโิรจนฯ์ พิจารณา

*หมายเหตุ : แถบสีเทา คือ แผนที่อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ


