
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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

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 กองยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนกุรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเรียบร้อยแล้ว โดยอยูร่ะหวา่งรอแผนแม่บทฯ 
ด าเนนิการแล้วเสร็จตามมติคณะกรรมการฯ เพื่อน ามาพิจารณา
ความสอดคล้องต่อไป

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

3 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยุทธศาสตร์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
พื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2564)

ส านกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งส านกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการก าหนดเปา้หมายเชิงผลลัพธ ์
และการเพิ่มเติมมาตรการแนวทางการด าเนนิงานที่ช่วยปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างมีประสิทธภิาพ

3 พ.ค. 61
นร 1111/2620

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิติัการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย์ทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีความเหน็
เพิ่มเติม ในประเด็นการปรับเพิ่มเติมโครงการส าคัญในการพัฒนา
สตรีและการปรับตัวชีว้ดัใหส้อดคล้องระหวา่งเปา้ประสงค์และ
แผนการด าเนนิงาน

26 เม.ย. 61
นร 1111/2395

5 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย์ทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีความเหน็
เพิ่มเติม ในประเด็นการจัดกลุ่มโครงการใหส้อดคล้องกับแนวทาง
ในแต่ละยุทธศาสตร์ การปรับโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเปา้หมาย
การพัฒนา การปรับตัวชีว้ดัใหม้ีความชัดเจนและทา้ทาย และการ
เชือ่มโยงการท 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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ท าหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ใหก้ระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์และส านกั
เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของ
ร่างแผนพัฒนาเด็กฯ โดยมีความเหน็เพิ่มเติมในประเด็นการ
ก าหนดวสัิยทศันใ์หส้ะทอ้นผลลัพธก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่น
ใหม่ และการก าหนดกลไกการขับเคล่ือนใหช้ัดเจน

30 พ.ค. 61
นร 1111/3127

7 29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงสาธารณสุข ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นชือ่ของแผนแม่บท และการ
ก าหนดเปา้ประสงค์หลักของแผน

21 พ.ค. 61
นร 1111/2980

8 31 ม.ค. 61
กก 0305/555

ร่างแผนพัฒนานนัทนาการแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งกระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬา

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมนนัทนาการ การทบทวนตัวชีว้ดั และการก าหนดกลไก
การขับเคล่ือนที่ชัดเจน

4 พ.ค. 61
นร 1111/2662

บญัชีรายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายงั สศช. (ณ สิ้นเดอืนธันวาคม 2562)

ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

- 1 -



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

9 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตาม
ความเหน็และส่งแผนฯ เข้าสู่การพิจารณาตามขัน้ตอนอีกคร้ัง

ส านกังานฯ แจ้งหนว่ยงานใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และจัดส่งแผนฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต์
ประกอบการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต์ด้วย

10 8 ก.พ. 61
พณ 0912/620

ร่างแผนพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์แหง่ชาติ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564)

คณะกรรมการพาณิชย์
อิเล็กทรอนกิส์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งคณะกรรมการพาณิชย์
อิเล็กทรอนกิส์รับทราบผลการพิจารณา ของคณะอนกุรรมการด้าน
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และรอเสนอ
คณะกรรมการ สศช.

คณะอนกุรรมการฯ มีมติมติเหน็ชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนกิส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) พร้อมทั้งให้
ความเหน็และข้อเสนอแนะ อาท ิการก าหนดเปา้หมายตัวชีว้ดัใน
แต่ละยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับเปา้หมาย
ของแผนฯ การจัดท าแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship) การ
ก าหนดกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนฯ รวมถึง 
Joint KPI ระหวา่งหนว่ยงาน

11 13 ก.พ. 61
กษ 2908/771

แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมือ่วนัที่ 4 เม.ย. 61 และสายงานฯ 
ได้แจ้งผลการพิจารณาใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพื่อ
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

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

ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมือ่วนัที่ 4 ก.ค. 61 และสายงานฯ 
ได้แจ้งผลการพิจารณาใหส้ านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมทราบ เพื่อด าเนนิการต่อไป

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ชอบร่างแผนฯ และแจ้งส านกังาน
คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบเพื่อด าเนนิการตามเปา้หมาย

10 ส.ค. 61
นร 1115/4929

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

คมนาคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ แจ้งผลการพิจารณาใหส้ านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมทราบ 
เพื่อด 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 กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงวฒันธรรม เพื่อทราบ
แล้ว
และกระทรวงวฒันธรรมได้มีหนงัสือด่วนที่สุด ที่ วธ 0208/2282 
ลงวนัที่ 27 พ.ค. 2562 เร่ือง การน าเสนอร่างแผนพัฒนาด้านการ
พัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) 
เข้าที่ประชุม ครม. มายัง สศช. โดยแจ้งวา่ได้ปรับปรุงร่างแผนฯ ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยแล้ว จึง
เสนอให ้สศช.พิจารณาด าเนนิการกล่ันกรองตามขัน้ตอนต่อไป

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของ
ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาส่ือปลอดภยัฯ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในประเด็น การต้ังเปา้หมายและการก าหนดตัวชีว้ดั การ
ก าหนดจุดเนน้ในแนวทางการพัฒนา การศึกษาวจิัยองค์ความรู้ 
และการใหค้วามส าคัญกับส่ือดิจิทลั

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6158
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

15 19 มี.ค. 61
ดศ. 0407/611

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

ส านกังานฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติพิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติวา่ร่างแผนฯ เปน็การด าเนนิการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และมีความเหน็ใหห้นว่ยงานพิจารณาจัดท า
ร่างแผนฯ อาท ิยุทธศาสตร์การพัฒนา การก าหนดตัวชีว้ดั และ
กลไกการขับเคล่ือน เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของ ครม. 
โดยแจ้งหนว่ยงานเพื่อทราบแล้ว

16 ม.ค. 62
ด่วนที่สุด

นร 1115/269

16 27 มี.ค. 61
กษ 0509.3/1705

แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเหน็วา่กระบวนการเสนอแผน
ดังกล่าวยังขาดความสมบรูณ์ ส านกังานฯ จึงท าหนงัสือแจ้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนนิการเพิ่มเติม โดย ลศช. ได้ลง
นามในหนงัสือแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
ด าเนนิการแล้ว เมือ่วนัที่ 
17 เม.ย. 2561

ส านกังานฯ เหน็ควรใหห้นว่ยงานเจ้าของแผนน าเสนอขอความ
เหน็ชอบแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าของประเทศ
ไทย (ป ีพ.ศ. 2560-2564) ต่อคณะกรรมการนโยบายการประมง
แหง่ชาติก่อน และด าเนนิการจัดท ารูปแบบการสรุปแผนแม่บท
ดังกล่าวเสนอต่อ ส านกังานฯ โดยผ่านความเหน็ชอบจากรอง
นายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์17 8 มี.ค. 61

ที่ รง 0206.1/786
แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขับเคล่ือนนโยบายครัว
ไทยสู่ครัวโลก

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและมีหนงัสือแจ้งกระทรวง
แรงงาน เพื่อทราบแล้ว

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

18 26 มี.ค. 61
สธ 0211/7403

แผนปฏบิติัการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวดั
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและมีหนงัสือแจ้งกระทรวง
สาธารณสุข 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 กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ
ทราบแล้ว

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 กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและมีหนงัสือแจ้งกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้ว เหน็ควรรับทราบแผน โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่
รองรับบริบทในอนาคต และการบรูณาการกับแผนอืน่ที่เกีย่วข้อง

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

21 30 มี.ค. 61
ด่วนที่สุด

สธ 1009.4.1/1169

แผนปฏบิติัการด้านการรองรับการด าเนนิการและลดผลกระทบ
จากการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษา
ชีวสมมูลของผลิตภณัฑ์ยาสามัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและมีหนงัสือแจ้งกระทรวง
สาธารณสุข 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

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้วในเบื้องต้น  และประสานส านกังาน
คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ ใหพ้ิจารณาด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข
ร่างแผนฯ ใหม้ีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ก่อนด าเนนิการตาม
ขัน้ตอนในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส านกังานฯ แจ้งหนว่ยงานใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุง

23 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 
0012/2404

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

ส านกังานคณะกรรมการวจิัย
แหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้วในเบื้องต้น  และประสานส านกังาน
คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ ใหพ้ิจารณาด าเนนิการปรับปรุงแก้ไข
ร่างแผนฯ ใหม้ีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ก่อนด าเนนิการตาม
ขัน้ตอนในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส านกังานฯ แจ้งหนว่ยงานใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุง
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

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 กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงสาธารณสุข ให้
ด าเนนิการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตามความเหน็และส่งแผนฯ 
เข้าสู่การพิจารณาตามขัน้ตอนอีกคร้ัง

ส านกังานฯ แจ้งหนว่ยงานใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และจัดส่งแผนฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต์
ประกอบการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต์ด้วย

26 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศด้าน
สาธารณสุข (พ.ศ. 2561–2573)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงสาธารณสุข ให้
ด าเนนิการปรับปรุงแผนฯ ตามความเหน็ และแจ้งกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ มีความเหน็เพิ่มเติม โดยควรมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ (Flagship Projects) ในแต่ละแนว
ทางการพัฒนา รวมถึงควรมีระบบเตือนภยั เฝ้าระวงัและรับมือต่อ
โรคอุบติัใหม่และอุบติัซ้ าที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ ทบทวนและปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ของหนว่ยงาน ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ ครม. ต่อไป

27 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

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

ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ
 กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ ได้ด าเนนิการพิจารณาและแจ้งส านกังานปรมาณูเพื่อ
สันติ  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 กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ  เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ
แล้ว

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของ
ร่างแผนยุทธศาสตร์วคัซีนฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็น
การก 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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติพิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งกรมปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยักระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบแผนฯ และมี
ข้อสังเกตใหห้นว่ยงานประกอบการขับเคล่ือนแผนฯ อาท ิการ
ก าหนดกลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัทางทอ้งถนน
ร่วมกันระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่วนทอ้งถิน่
 พิจารณาก าหนดมอบหมายใหม้ีหนว่ยงานหลักที่ชัดเจน พร้อม
ทั้งพิจารณาก าหนดตัวชีว้ดัร่วมไวใ้นหนว่ยงานที่เกีย่วข้องให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วย โดยแจ้ง
หนว่ยงานเพื่อทราบแล้ว

25 ก.ย. 61
ด่วนที่สุด

นร 1115/5994
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

30 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านกังานฯ พิจารณา และมีหนงัสือแจ้งกระทรวงคมนาคม
เพื่อทราบแล้ว
 

ส านกังานฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่แผนฯ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 และแผนพัฒนาภาคใต้ ที่ใหค้วามส าคัญกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาการ
ทอ่งเที่ยวระดับโลก ซ่ึงจะเปน็ประโยชนต่์อหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
เพื่อใช้เปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เปน็รายโครงการตามขัน้ตอนของกฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วข้องต่อไป และมีความเหน็เพิ่มเติมวา่ควรพิจารณาใน
ประเด็นสังเกตที่ส าคัญ  อาท ิควรก าหนดสัดส่วนและรูปแบบการ
เดินทางในพื้นที่ใหช้ัดเจนเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการลงทนุ
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนาดใหญ่ รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจ เชือ่มโยงเส้นทางขนส่งสินค้าและ
พลังงานจากอันดามันสู่อ่าวไทย ควรศึกษาความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้และศักยภาพในการรองรับก าลังการ
ผลิตที่เพิ่มขึน้ในพื้นที่ ควรระบใุหเ้หน็ถึงแนวทางที่ชัดเจนในการ
บริหารจัดการเร่ืองกระแสเศรษฐกิจแบง่ปนั (Sharing Economy)
 ที่ส่งผลใหท้ี่พักในรูปแบบการแบง่ปนัหอ้งพักออนไลนท์ี่เพิ่มขึน้ 
ควรบรูณาการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ทอ่งเที่ยวที่เกีย่วข้อง 
และควรพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานก่อนการ
พัฒนาทา่เรือ พัฒนาบคุลากรใหท้นัต่อตลาดเรือส าราญ พัฒนา
ฐานข้อมูลที่คอยติดตามทั้งจ านวนนกัทอ่งเที่ยวและการจับจ่ายใช้
สอย โดยแจ้งหนว่ยงานเพื่อทราบแล้ว

 8 ต.ค. 61
นร 1114/6260

31 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

ร่างแผนการใหค้วามรู้พื้นฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565) กระทรวงการคลัง กองยุทธศาสตร์และ
การวางแผน

เศรษฐกิจมหาภาค

สายงานฯ เสนอต่อคณะอนกุรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติพิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งกระทรวงการคลัง 
เพื่อทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติใหห้น่วยงานรับข้อสังเกตและความเหน็ไป
พิจารณาปรับปรุง และน าเสนอ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปใน
ประเด็นดังนี ้
(1) เร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรเพิม่ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนมาร่วมเป็นคณะกรรมการใหค้วามรู้พืน้ฐานทางการเงินด้วย 
(2) ควรมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสถาบัน/องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง
 อาทิ ครอบครัว โรงเรียน กระทรวงศึกษาธกิาร สถาบัน/ชุมชนทีใ่ห้
ความรู้ทางการเงิน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (3) ควรปรับปรุง
รูปแบบการใหค้วามรู้ โดยใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาและสร้างเสริม
ทักษะชีวติ ผ่านประสบการณ์โดยตรงทีม่ีการประยุกต์เนือ้หาทางด้าน
การเงินทีเ่หมาะสมกับคนแต่ละช่วงวยั (4) แผนงาน ควรก าหนด
เป้าหมายทีเ่ป็นภาพใหญ่ระดับยุทธศาสตร์ และท าการประเมินเพือ่
ทบทวนผลการด าเนินงานทีผ่่านมาเทียบกับเป้าหมายเพือ่ใหเ้กิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุด (5) ควรมีการก าหนดตัวชี้วดัเชิงพฤติกรรมทีจ่ะใช้วดัผล
ทัง้ก่อนและหลังการใหค้วามรู้ทางการเงิน เพือ่ใหส้ามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการได้อย่างแท้จริง และน าเสนอ ครม. 
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยแจง้หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

21 มิ.ย. 2562 
ที่ นร 1113/3541
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

32 8 มิ.ย. 61 
ด่วนที่สุด 

รง 206.1/1671

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็วา่แผนแม่บทพัฒนา
แรงงานฯ  ในการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวติที่ดีให้
แรงงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในจุดเนน้ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก าลังคนก่อนเข้าสู่ตลาด
งาน การพัฒนาและยกระดับทกัษะฝีมือแรงงานที่อยูใ่นตลาดงาน 
การพัฒนาและคุ้มครองแรงงาน และการบริหารจัดการแรงงาน
ระหวา่งประเทศ

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6160

33 15 มิ.ย. 61
กษ. 1011/3870

ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ. 2558-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว ครม. ได้เหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ.
2558-2562) เมือ่วนัที่ 29 ธนัวาคม 2558 ต่อมาคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เปน็ประธาน ได้เหน็ชอบใหข้ยายระยะเวลา
ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยฯ เปน็ป ี“พ.ศ. 2558-2564”
 โดย สศช. พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบตามที่เสนอ

 29 มิ.ย. 61
นร 1114/4041

34 5 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

ร่างแผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวยั (พ.ศ.2561-2564) กระทรวงศึกษาธกิาร กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อทราบ
แล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการร่างแผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวยัฯ เพื่อให้
เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทศิทางเดียวกันและมีความ
ต่อเนือ่งส่งผลใหเ้ด็กปฐมวยัได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพอย่าง
รอบด้านตามศักยภาพและตามช่วงวยัและสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพ การศึกษา และสวสัดิการสังคมอย่างเทา่เทยีม

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6972

35    19 ก.ค. 61  
รง 0206.1/2110

แผนปฏบิติัการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณา และแจ้งกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบแล้ว สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เหน็ควรรับทราบแผนปฏบิติัการด้าน
การบริการจัดการแรงงานนอกระบบฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในประเด็นการคาดการณ์และการวเิคราะหบ์ริบทที่ส่งผลต่อ
แรงงานนอกระบบ การบรูณาการร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หนว่ยงานอืน่  การปรับแก้ไขวสัิยทศันแ์ละตัวชีว้ดั และการ
เพิ่มเติมแนวทาง/มาตรการที่เกีย่วข้องกับแรงงานนอกระบบ

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6156

36 23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ทส.1007.2/1653

ร่างแผนปฏบิติัการสนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผนที่น า
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว  ใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ
 ตามความเหน็และส่งแผนฯ เข้าสู่การพิจารณาตามขัน้ตอนอีกคร้ัง 
โดยแจ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ มีความเหน็เพิ่มเติม โดยควรเพิ่มการวเิคราะหจ์ุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม หรือการวเิคราะหป์ญัหาและ
อุปสรรค ต่อการด าเนนิงานลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ  
รวมทั้งควรพิจารณา การก าหนดตัวชีว้ดัเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละ
ความส าเร็จ เปน็ต้น ควรใหค้วามส าคัญกับการจัดท าแผนปฏบิติั
การลดก๊าซเรือนกระจก รายมาตรการ/รายสาขา และควรก าหนด
ตัวชีว้ดัร่วมไวใ้นหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง รวมทั้งควรเร่งรวบรวม 
แผนงาน/โครงการ ทั้งนี ้ควรพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏบิติั
การสนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ ใหม้ีความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

37 24 ก.ค. 61
ยธ 0902/1282

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

คณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมแหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งคณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมแหง่ชาติ เพื่อทราบแล้ว และคณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมแหง่ชาติได้มีหนงัสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0902/646 ลงวนัที่ 25
 เม.ย. 62 กลับมายัง สศช. โดยเสนอร่างแผนฯ ที่ได้แก้ไขปรับปรุง
ต่อคณะกรรมการ สศช. เพื่อพิจารณากล่ันกรองและเร่งรัดการเสนอ
เร่ืองต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติฯ ส าหรับ
ใช้เปน็กรอบทศิทางการบรูณาการการพัฒนากระบวนการ
บริหารงานยุติธรรมของประเทศ ตอบสนองความต้องการของ
สังคมอันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนใหเ้กิดความ
ยัง่ยืน

28 พ.ย. 61
ที่ นร 1111/7278

38 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

ร่างนโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบยาแหง่ชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ
แล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการร่างนโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแหง่ชาติฯ ส าหรับใช้เปน็กรอบทศิทางการพัฒนา
ระบบยาของประเทศในภาพรวม เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึง
ยาจ าเปน็ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมี
ความมัน่คงด้านยา

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6973

39 6 ส.ค. 61
สธ 0422.13/2879

ร่างแผนปฏบิติัการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ
แล้ว
และกระทรวงสาธารสุขได้มีหนงัสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)
19071
ลงวนัที่ 30 พ.ค. 2562 กลับมายัง สศช. เพื่อน าเสนอ ครม. 
พิจารณาต่อไป

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการร่างแผนปฏบิติัการเฝ้าระวงัปอ้งกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาดฯ เพื่อก าหนดทศิทางการปฏบิติังานและ
สร้างความมัน่คงด้านการเฝ้าระวงั ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6971

40 23 ส.ค. 61
สธ 0503/3172

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งใหก้ระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมการแพทย์ทางเลือก พิจารณาจัดท าแผนจัดการเพื่อคุ้มครอง
สมุนไพร ใหม้ีความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ

ส านกังานฯ พิจารณาใหจ้ัดท าแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร 
เพื่อใช้เปน็กรอบบริหารจัดการในภาพรวม โดยใหส้อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับ 
(ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนรัุกษ์บา้นปา่
เกีย๊ะฯ มีลักษณะเปน็แผนปฏบิติัการ และประสานส านกั
งบประมาณ เพื่อด าเนนิการตามกระบวนการงบประมาณต่อไป

 24 ต.ค. 2561
นร 1114/6560

41 10 ก.ย. 61
ทส 1006.2/2100

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบแล้ว

ส านกังานฯ พิจารณาแล้ว เหน็วา่ร่างนโยบายฯ มีความส าคัญใน
การก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี ้(1) ก าหนดรูปแบบ
กลไกการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานใหม้ีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนือ่ง (2) จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/
โครงการ

 17 ต.ค. 2561
นร 1114/6470
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

42 11 ก.ย. 61
ศธ 04007/3557

แผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564)

กระทรวงศึกษาธกิาร กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อทราบ
แล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการฯ เพื่อเปน็กรอบ
ทศิทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเปา้หมายอย่างมีประสิทธภิาพ หคึน
พิการสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวติที่ดี 
และมีศักด์ิศรีความเปน็มนษุย์

13 ก.พ. 62
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/931

43 12 ก.ย. 61
พม 0402/12525

แผนผู้สูงอายุแหง่ชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบบัปรัง
ปรุงคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการแผนผู้สูงอายุแหง่ชาติฯ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประชากรเพื่อวนัสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมีงาน
ท า มีการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง เพื่อใหก้ารขับเคล่ือน
งานด้านผู้สูงอายุที่ยังเปน็ช่องวา่งการพัฒนาเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนั

13 ก.พ. 62
ที่ นร 1111/930

44 14 ก.ย. 61
ปป 0011/1178

แผนพัฒนาการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 
พ.ศ. 2561-2565

ส านกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการ
ทจุริตในภาครัฐ (ส านกังาน 

ป.ป.ท.)

ศูนย์ปฏบิติัการ
ต่อต้านการทจุริต

สายงานฯ ส่งความเหน็ของ สศช. ไปยังส านกังาน ป.ป.ท. แล้ว ส านกังานฯ ใหด้ าเนนิการปรับปรุงแผนพัฒนาการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ พ.ศ. 2561-2565 ใหส้อดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และตามความเหน็
เบื้องต้นของ สศช. โดยเมือ่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ใหจ้ัดส่งมายัง สศช.
พิจารณาตามขัน้ตอนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 
ตามมติ ครม. วนัที่ 4 ธนัวาคม 2561 ต่อไป

45 21 ก.ย. 61
พม 0608/13089

แผนปฏบิติัการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชา
สังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการแผนปฏบิติัการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคมฯ เพื่อช่วยสนบัสนนุองค์กรภาคประชาสังคม ใหม้ี
ศักยภาพและมีบทบาทเปน็หุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนือ่งและเปน็เอกภาพยิง่ขึน้

28 พ.ย. 61
ที่ นร 1111/7279

46 24 ก.ย. 61
กพท 18/9398

แผนแม่บทการจัดต้ังสนามบนิพาณิชย์ของประเทศ ส านกังานการบนิพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติพิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งส านกังานการบนิพลเรือน
แหง่ประเทศไทย เพื่อทราบแล้ว

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติพิจารณา
เหน็ชอบแล้ว และมีหนงัสือแจ้งส านกังานการบนิพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

8 ก.ค. 62
นร 1106/3894

47 31 ต.ค. 61
สธ 1004/4157

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

การพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดการสารเคม)ี

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว โดยใหห้นว่ยงานด าเนนิการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฯใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความเหน็ของ สศช.

ส านกังานฯ พิจารณาเพิ่มเติมควรมีการเพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับ
สถานกาณณ์และความจ าเปน็ในการจัดการสารเคมี การวเิคราะห์
 SWOT การก าหนดค่าเปา้หมาย/ตัวชีว้ดัความส าเร็จในแต่ละ
ช่วงเวลา (Milestone) การก าหนดแนวทางการสร้างความ
ตระหนกัรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค 
รวมถึงควรมีการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

48 5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171

มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเ์พื่อการ
ไปสู่ดิจิทลัไทยแลนด์

ส านกังาน ก.พ. กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งความเหน็ใหส้ านกังาน ก.พ. เพื่อ
ทราบแล้ว

ส านกังานฯ เหน็ชอบในหลักการร่างมาตรการสร้างและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเ์พื่อการไปสู่ดิจิทลัไทยแลนด์ โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับชือ่แผนใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการเสนอ
แผนระดับ 3 และทบทวนการก าหนดเปา้หมายและตัวชีว้ดั

28 ธ.ค. 61
ด่วน ที่  นร 1116/7856

49 21 พ.ย. 61
พม 0608/16123

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทนุมนษุย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการร่างแผนปฏบิติัการด้านการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมฯ 
เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุการพัฒนาวสิาหกิจและกิจการเพื่อสังคมให้
เติบโต เข้มแข็ง มีศักยภาพ ร่วมเปน็พลังในการแก้ไขปญัหาสังคม
และพัฒนาประเทศมากยิง่ขึน้

13 ก.พ. 62
ที่ นร 1111/932

50 22 พ.ย. 61
สธ 0209.05/4455

ยุทธศาสตร์การจัดต้ังศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ สถาบนั
ทางการแพทย์ และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของ
ประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ป)ี

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็วา่ยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เปน็ยุทธศาสตร์ส าคัญส าหรับใช้เปน็กรอบทศิทางการบรู
ณาการพัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ของประเทศใน
ภาพรวมใหม้ีความเปน็เอกภาพและมีการจัดสรรทรัพยากร
สาธารณสุขร่วมกันในแต่ละพื้นที่ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ควรก าหนดเปา้หมายของยุทธศาสตร์ที่ใหค้วามส าคัญกับการ
ใหบ้ริการประชาชนเปน็อันดับแรก (2) ควรก าหนดจุดเนน้ของการ
ด าเนนิการสร้างความเปน็เลิศในแต่ละด้านที่ส าคัญ อาท ิด้าน
ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ ด้านการศึกษาวจิัย (3) ควรให้
ความส าคัญกับการสร้างความเปน็เลิศด้านการศึกษาเปน็ล าดับ
แรก (4) ควรมีการวเิคราะหถ์ึงสมรรถนะหลักทางการแพทย์บน
พื้นฐานข้อมูลทางสถิติ ทั้งในส่วนที่เปน็บริการที่มีความเชียวชาญ
เดิม และส่วนที่จะพัฒนาเพื่อรองรับกับความต้องการบริการด้าน
สุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทย (5) ควรมีการก าหนดแนว
ทางการวจิัยพัฒนาทางการแพทย์ใหม้ีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับบทบาทการด าเนนิงานของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม และใหค้วามส าคัญกับการวจิัยที่
ช่วยเหลือผู้พิการ รวมถึงแนวทางการปอ้งกันก่อนการเกิดโรค
ส าคัญต่าง ๆ (6) ควรพิจารณาเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนายา 
วคัซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยแจ้งหนว่ยงานเพื่อทราบแล้ว

25 มิ.ย. 62
ที่ นร 1108/3642

51 29 พ.ย. 61
สธ 0503.05/4572

ร่างแผนการจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนรัุกษ์ 
ตาม พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภมูิปญัญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. 2542 ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ประสานใหก้ระทรวงสาธารณสุข ปรับ (ร่าง) แผนการ
จัดการฯ ใหม้ีรายละเอียดสมบรูณ์มากขึน้

ส านกังานฯ แจ้งหนว่ยงานใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุง

52 7 ธ.ค. 62
ยธ 1120/24579

แผนปฏบิติัการร่วมแม่น้ าโขงปลอดภยัเพื่อการควบคุมยาเสพติด
 6 ประเทศ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน 
สปป.ลาว ไทย เวยีดนาม

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏรูิปประเทศ

สายงานฯ พิจารณาใหค้วามเหน็ และแจ้งความเหน็ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว

คณะรัฐมนตรี มีมติเมือ่วนัที่ 22 ม.ค. 62 ได้เหน็ชอบแผนปฏบิติั
การร่วมแม่น้ าโขงปลอดภยัเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ 
ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2562-2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา 
ไทย เวยีดนาม

8 ม.ค. 62
นร 1120/106
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

53 12 ธ.ค. 62
สธ 0924.04/ว 10900

ร่างแผนปฏบิติัการการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ (พ.ศ. 2562-2564) กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกรมอนามัย เพื่อทราบแล้ว ส านกังานฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการและมีความเหน็เพิ่มเติม โดย
ควรเร่งรวบรวมโครงการและวงเงินภายใต้ร่างแผนปฏบิติัการฯ 
จากหนว่ยงานที่เกีย่วข้องเพื่อประกอบการเสนอร่างแผนปฏบิติั
การฯต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเหน็ควรใหพ้ิจารณา
ปรับปรุงร่างแผนปฏบิติัการฯ ใหส้อดคล้องและเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ เพื่อน าเสนอ ครม. ทราบต่อไป

31 ม.ค. 62
นร 1114/673

54 25 ธ.ค. 61
คค 0806.2/10537

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนบัสนนุเขต
เศรษฐกิจพิเศษ การทอ่งเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงคมนาคมทราบแล้ว ส านกังานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเหน็เพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ อาท ิให ้คค. เร่งจัดท าแผน
บรูณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ และใหก้รมการขนส่งทาง
ราง และ รฟท. ร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนธรุกิจ

18 ก.ค. 62
นร 1106/4048

55 4 ม.ค. 62 
สพภ. 041/25

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (พ.ศ. 2561-2580) ส านกังานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯเสนอคณะอนกุรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน พิจารณามีมติใหป้รับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ พ.ศ. 2561-2580 และแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยมีองค์ประกอบคณะท างานประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวฒิุ หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง ภาคเอกชน และมี สศช. และ 
สพภ. เปน็เลขานกุารร่วม โดยด าเนนิการใหแ้ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน

ส านกังานฯ แจ้งหนว่ยงานใหด้ าเนนิการทบทวนและปรับปรุง

56 24 มกราคม 2562
ที่ นร 0506/ว(ล) 

3700
22 มกราคม 2562 ที่

 ทส 1007.2/179

แผนปฏบิติัการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ป ีพ.ศ. 
2564-2573 รายสาขา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ใหค้วามเหน็ ครม. ไปแล้ว เมือ่วนัที่ 28 กุมภาพันธ ์
2562 โดยรับทราบมติ คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศแหง่ชาติ โดยมีข้อสังเกตวา่ หลังจากที่ แผนแม่บท
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกาศใช้ เหน็ควรให ้ทส. และหนว่ยงาน
ที่เกีย่วข้องปรับปรุงแผนปฏบิติัการเสนอ สศช. พิจารณา ต่อไป

ส านกังานฯ ได้ใหข้้อสังเกตในสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภณัฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรมควรน าเสนอ
งบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณภายใต้มาตรการ/
กิจกรรม ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการจัดสรรงบประมาณและบคุลากรได้
อย่างมีประสิทธภิาพ และเกิดการบรูณาการการท างานร่วมกัน
ของหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง และใหป้รับปรุงแผนปฏบิติัการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ ป ีพ.ศ. 2564 – 2573 รายสาขา ใหม้ี
ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอส านกังานฯต่อไป

- 10 -



วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

57 5 ก.พ. 62
พม 0605/1496

ร่างแผนพัฒนางานสวสัดิการสังคมไทย ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2565)

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย์ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้(1) แผนพัฒนางาน
สวสัดิการสังคมไทยฯ ควรเปน็ภาพใหญ่ของการจัดสวสัดิการ
สังคมในประเทศที่เชือ่มโยงกับหนว่ยงานอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง (2) 
ควรมีการจัดข้อมูลการจัดสรรและการกระจายงบประมาณด้าน
สวสัดิการสังคมของประเทศในภาพรวมและภาพการกระจายใน
แต่ละกลุ่มคนและแต่ละพื้นที่ (3) แนวทางการพัฒนายังขาดมิติ
ของการสร้างความเข้มแข็งใหส้ามารถพึงพาตนเองได้ (4) ควร
เพิ่มเติมการวเิคราะหบ์ริบทที่ส่งผลต่อการจัดสวสัดิการสังคม 
นอกจากนี ้ในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ควรเพิ่มเติมแนวทางการจัด
สวสัดิการในเร่ืองการพัฒนาที่อยูอ่าศัย ควรมีมาตรการจูงใจให้
ภาคประชาสังคม ภาคประชารัฐ ภาคธรุกิจเอกชน เข้ามาร่วม
สนบัสนนุงบประมาณในการจัดสวสัดิการสังคม อีกทั้งควรทบทวน
การยกระดับส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวสัดิการ
สังคมแหง่ชาติ เปน็องค์กรอิสระที่มีกฎหมายรองรับ โดยควร
สนบัสนนุใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ซ่ึงมีกลไกบริหารจัดการ
ในระดับพื้นที่ สามารถด าเนนิการแทนการจัดต้ังหนว่ยงานใหม่ 
และควรปรับกรอบระยะเวลาของร่างแผนฯ จาก พ.ศ. 
2560-2565 เปน็ "พ.ศ. 2561-2565" เพื่อใหส้อดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแจ้งหนว่ยงานเพื่อทราบแล้ว

25 มิ.ย. 62
ที่ นร 1108/3643

58 13 กุมภาพันธ ์2562
ที่ นร 0506/ว(ล)5920

5 กุมภาพันธ ์2562
ที่ ทส 1007.2/331

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศแหง่ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ใหค้วามเหน็ ครม. ไปแล้ว เมือ่วนัที่ 12 มีนาคม 2562 
โดยรับทราบมติ คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศแหง่ชาติ และมีข้อสังเกตวา่ หลังจากที่แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกาศใช้ เหน็ควรให ้ทส. และหนว่ยงานที่
เกีย่วข้องปรับปรุงแผนการปรับตัวฯเสนอ สศช. พิจารณา ต่อไป

ส านกังานฯ ได้ใหข้้อสังเกตโดยควรมีการก าหนดค่าเปา้หมาย ใน
แต่ละช่วงเวลา (ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว) ในแต่ละสาขา 
รวมทั้งระบพุื้นที่เปา้หมายใหช้ัดเจน ควรมีการบรุณาการแนวทาง
และมาตรการที่มีความเชือ่มโยงในมิติเชิงพื้นที่ละประเด็นที่มี
ความจ าเปน็เร่งด่วนเข้าด้วยกัน ทั้งนีใ้หป้รับปรุงแผนการปรับตัวฯ 
ใหม้ีความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอส านกังานฯ ต่อไป

59 27 ก.พ. 62
ยธ 0411/805

แผนสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา ความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนน าเสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์ฯ พิจารณาต่อไป

คณะอนกุรรมการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ คร้ังที่ 1/2562 พิจารณาแล้ว มีมติใหม้ีการ
ปรับแก้ไขแผนสิทธมินษุยชน ในประเด็น อาท ิการจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นด้านสิทธมินษุยชน การก าหนดตัวชีว้ดัที่
สะทอ้นผลลัพธ ์และการปรับกรอบระยะเวลาใหส้อดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

60 28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐใหพ้ร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส านกังาน ก.พ. กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งส านกังาน ก.พ. เพื่อ
ทราบแล้ว

คณะอนกุรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์และ
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบใน
หลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้(1) ควรมุง่เนน้การเพิ่ม
ทกัษะที่เปน็ช่องวา่งในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐเพื่อ
รองรับสังคมสูงวยั (2) ควรใหค้วามส าคัญกับการออกแบบ
มาตรการที่เปน็การเพิ่มและเสริมทกัษะใหม่ ควรพิจารณา
ปรับปรุงกฎ ระเบยีบการจ้างงานผู้เกษียณอายุใหม้ีความยืดหยุน่
และเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุที่ระบถุึงทกัษะ ความเชีย่วชาญของแต่ละบคุคลอย่างเปน็
ระบบ (3) ควรก าหนดใหม้ีกลไกการใช้ประโยชนผู้์สูงอายุที่มี
ศักยภาพ อาท ิการจัดต้ังสถาบนัเพื่อเปน็ศูนย์กลางการน าความรู้
และประสบการณ์ของผู้ที่ก าลังจะเกษียณอายุและผู้ที่เกษียณอายุ
แล้วเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน นอกจากนี ้ควรพิจารณาความ
เชือ่มโยงระหวา่งมาตรการภายใต้แผนและการด าเนนิงานของ
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อใหม้ีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธภิาพ รวมทั้งบรูณาการการด าเนนิงานกับ (ร่าง) 
มาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ เพื่อรองรับ
สังคมสูงวยั ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และในส่วนของ
การขับเคล่ือนและการติดตามประเมินผล ควรก าหนดให้
มาตรการภายใต้แผนเปน็ส่วนหนึง่ของตัวชีว้ดัการประเมินส่วน
ราชการ อาท ิความส าเร็จของหนว่ยงานภาครัฐในการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวยั และควรก าหนดค่า
เปา้หมายตัวชีว้ดัในภาพรวมที่สะทอ้นความส าเร็จของแผนในการ
บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธผิล โดยแจ้ง

25 มิ.ย. 62
ที่ นร 1108/3644

61 1 มี.ค. 62
สธ 0209.02/658

ร่างแผนปฏบิติัการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหง่ชาติ ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา ความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนน าเสนอคณะอนกุรรมการด้านพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทนุมนษุย์ฯ พิจารณาต่อไป

 สศช. พิจารณาอีกคร้ังหนึง่ โดยสายงานฯ อยูก่ารเสนอแผนที่ สธ.
 ปรับแก้ไข ใหน้ายรัชตะ รัชตะนาวนิ กรรมการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติพิจารณา ตามมติคณะอนกุรรมการ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ คร้ังที่ 
1/2562  พิจารณาแล้ว มีมติใหม้ีการปรับแก้ไขแผนสิทธมินษุยชน 
ในประเด็น อาท ิการเพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และ
กลไกระดับพื้นที่ การก าหนดค่าเปา้หมายของตัวชีว้ดั นโยบายจุด
ร่วมส าคัญที่ควรมุง่เนน้

62 7 มี.ค. 62
สธ 5200/721

ร่างแผนปฏบิติัการบรูณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาใหค้วามเหน็และข้อสังเกตประกอบการ
พิจารณาของ ครม. เมือ่วนัที่ 26 มีนาคม 2562 แล้ว

ตามมติ ครม. เมือ่วนัที่ 26 มีนาคม 2562 เหน็ชอบและอนมุัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและใหก้ระทรวงสาธารณสุขรับ
ความเหน็และข้อสังเกตของ สศช. เพิ่มเติมดังนี ้(1) ควรพิจารณา
ก าหนดตัวชีว้ดัที่สะทอ้นผลลัพธข์องการยกระดับสุขภาพของ
ประชาชน (2) การก าหนดกิจกรรมภายใต้แผนปฏบิติัการ ควรให้
ความส าคัญกับการด าเนนิโครงการที่เปน็การสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหนว่ยงานวจิัย/
สถาบนัการศึกษาที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ

26 มี.ค. 62
ด่วนที่สุด นร 1111/1754
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

63 6 มี.ค. 62 
คค. 0803.3/1816

แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธนิ 
(Integrated Master Plan Development at 
Phahonyothin Transport Center)

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการพิจารณาความสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาต่อไป

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

64 20 มี.ค. 62
พน 0100/85

แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2561-2580 (PDP2018)

ส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติพิจารณาแล้ว และมีหนงัสือแจ้งส านกังานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบแผนฯ โดยมี
ข้อสังเกตและความเหน็เพิ่มเติม อาท ิประเด็นการกระจาย
เชือ้เพลิง การสร้างความเข้าใจกับประชาชน การเร่งรัดพัฒนา
กฎระเบยีบใหท้นัการเปล่ียนแปลงของตลาด โดยแจ้งหนว่ยงาน
เพื่อทราบแล้ว

10 เม.ย. 62
นร 1106/2100

65 18 เม.ย. 62
คค 0808.2/3082

แผนปฏบิติัการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 
(Action Plan) เพื่อขับเคล่ือนการลงทนุด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจ้งกระทรวงคมนาคมทราบแล้ว ส านกังานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเหน็เพิ่มเติมให ้คค. รับไป
ประกอบการพิจารณาด าเนนิการ อาท ิก าหนดเปา้หมายและ
ตัวชีว้ดัของการด าเนนิการตามแผนปฏบิติัการด้านคมนาคมขนส่ง 
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 ในลักษณะเชิงผลลัพธ ์และเร่งจัดท า
แผนบรูณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ

5 ก.ค. 62
นร 1106/3837

66 2 พ.ค. 62  
ทส 0402/1095

(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังแหง่ชาติ พ.ศ. 2561 -2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยูร่ะหวา่งการวเิคราะหเ์พื่อเสนอคณะอนกุรรมการฯ คณะอนกุรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วเมือ่การประชุมคร้ังที่ 2/2562 วนัที่ 12 
ธนัวาคม 2562 แล้ว แต่คณะอนกุรรมการฯ ได้มีความเหน็ใหไ้ป
ปรับปรุงแผนใหม้ีความสมบรูณ์ยิง่ขึน้

67 8 พ.ค. 62 
นร 0403(กร2)/4250

ร่างแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2562 - 2566) ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการแจ้ง สศส. เพื่อใหห้นว่ยงานจัดท าสรุปแผน
ตามรูปแบบที่ก าหนดที่มีการระบเุหตุผลและความจ าเปน็ของ
ข้อเสนอตามแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี (ฉบบั มิถุนายน 2562)

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

68 17 มิ.ย. 62
สธ 59/1733

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมัน่คงด้านวคัซีนแหง่ชาติ
 พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

สายงานฯ แจ้งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหนว่ยงานเจ้าของเร่ืองแล้ว

สภาฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่างนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมัน่คงด้านวคัซีนแหง่ชาติ โดยในการ

ขับเคล่ือนแผนควรใหค้วามส าคัญกับประเด็น อาท ิการเร่งรัดการ
พัฒนาด้านการวจิัยและพัฒนาด้านวคัซีน การออกกฎระเบยีบตาม
 พ.ร.บ. ความมัน่คงด้านวคัซีนแหง่ชาติ พ.ศ. 2561 ใหม้ีผลบงัคับ
ใช้โดยเร็ว การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนางาน

ด้านวคัซีน

17 ธ.ค. 62
หนงัสือถึง สธ ด่วนที่สุด ที่ 

นร 1108/7194 
หนงัสือถึง สลค ด่วนที่สุด ที่ 

นร 1108/7195

69 18 มิ.ย. 62
นร. 0107/774

(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562-2565  และ (ร่าง) แผนปฏบิติัการ
ก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562-2565

ส านกังานปลัด
ส านกันายกรัฐมนตรี

กองบรูณาการ
นโยบายพัฒนาภาค

อยูร่ะหวา่งเตรียมน าเสนอคณะอนกุรรมการด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมัน่คง และ
น าเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ พิจารณาใน
ล าดับต่อไป

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

70 5 ส.ค. 62
มท 5601/1244

แผนปฏบิติัการด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 
2561-2580) ของกระทรวงมหาดไทย (องค์การจัดการน้ าเสีย)

กระทรวงมหาดไทย 
(องค์การจัดการน้ าเสีย)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยูน่ระหวา่งการวเิคราะหเ์พื่อเสนอคณะอนกุรรมการด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และน าเสนอ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ พิจารณาในล าดับต่อไป

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา
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วันที่ (เรื่องเขา้) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

ผู้รบัผิดชอบ
(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

71 21 ส.ค. 62
ทส 0304/1960

(ร่าง) แผนปฏบิติัการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 
2561-2565 และ(ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
พ.ศ. 2561-2573

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยูน่ระหวา่งการวเิคราะหเ์พื่อเสนอคณะอนกุรรมการด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และน าเสนอ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ พิจารณาในล าดับต่อไป

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

72 23 ส.ค. 62
ด่วนที่สุด

อว 6201/ว2343

(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วจิัยและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวทิยาศาสตร์
 วจิัยและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565

กระทรวงอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการเสนอคณะอนกุรรมการด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันฯ พิจารณา ซ่ึงคาดวา่จะมีการประชุม
ภายในเดือน ต.ค. 62 และน าเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ พิจารณาในล าดับต่อไป

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

73 20 ส.ค. 62
ทส 1003.4/11304

แผนผังแม่บทการอนรัุกษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง

กองฯ อยูร่ะหวา่งการวเิคราะห ์ความสอดคล้องของแผนกับแผน
ระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 และน าเสนอสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ พิจารณาในล าดับต่อไป

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

74 3 ธ.ค 62 
ทส 1007.2/2991

(ร่าง) แผนปฏบิติัการสนบัสนนุการด าเนนิงานตามแผนที่น าทาง
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งการวเิคราะหเ์พื่อเสนอคณะอนกุรรมการด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

75 แผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ.
 2562-2571

กระทรวงอุตสาหกรรม กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ เสนอสภาฯ พิจารราแล้ว เมือ่ 4 ธ.ค.62 อยูร่ะหวา่งรอ
รับรองรายงานการประชุม จึงจะแจ้งหนว่ยงานได้ภายใน ม.ค. 62

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา

76 27 พ.ย. 62
พน 00100/478

แผนยุทธศาสตร์การก าก าบกิจการพลังงาน ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 
2563-2567

คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

สายงานฯ เหน็ควรใหค้ณะกรรมการ กกพ. ทบทวนก าหนดชือ่แผน
ยุทธศาสตร์ และระยะเวลาด าเนนิการใหส้อดคล้องกับแผนแม่บทฯ
 และทบทวนใหส้อดคล้องกับแผนปฏรุิปฉบบัปรับปรุง 2563 อีกคร้ัง

อยูร่ะหวา่งสายงานพิจารณา
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