
วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

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

(ส่งเอกสารครบถ้วน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการแร่ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) และ
แผนแม่บทการบริหารจดัการแร่ (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 7 ม.ีค. 61 และ 2 พ.ค. 61 และ
สายงานฯ ได้แจง้ผลการพิจารณาใหก้ระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของกรอบ
แนวคิดของยุทธศาสตร์ฯ และเหน็ควรใหป้รับปรุงรายละเอยีดของแผน
แม่บทฯ อาทิ การก าหนดเขตแหล่งแร่เพือ่การท าเหมืองในระยะ
เร่ิมแรก เปา้หมายและตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ ์กลไกการตัดสินใจในการ
น าแร่มาใช้ประโยชน์ในแต่ละช่วงเวลา เปน็ต้น

4 ม.ิย. 61 
นร 1114/3404

2 4 ม.ค. 61
กต 0206/13934

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

กระทรวงการต่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐเรียบร้อย
แล้ว โดยอยู่ระหว่างรอแผนแม่บทฯ ด าเนินการแล้วเสร็จตามมติ
คณะกรรมการฯ เพือ่น ามาพิจารณาความสอดคล้องต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

3 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยุทธศาสตร์การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในพืน้ที่
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2564)

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนั
และปราบปรามยาเสพติด

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติดแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม ในประเด็นการก าหนดเปา้หมายเชิงผลลัพธ์ และการเพิม่เติม
มาตรการแนวทางการด าเนินงานที่ช่วยปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติดอย่างมีประสิทธิภาพ

3 พ.ค. 61
นร 1111/2620

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิติัการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีความเหน็
เพิม่เติม ในประเด็นการปรับเพิม่เติมโครงการส าคัญในการพัฒนาสตรี
และการปรับตัวชี้วัดใหส้อดคล้องระหว่างเปา้ประสงค์และแผนการ
ด าเนินงาน

26 เม.ย. 61
นร 1111/2395

5 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีความเหน็
เพิม่เติม ในประเด็นการจดักลุ่มโครงการใหส้อดคล้องกบัแนวทางในแต่
ละยุทธศาสตร์ การปรับโครงการที่ไม่สอดคล้องกบัเปา้หมายการพัฒนา
 การปรับตัวชี้วัดใหม้ีความชัดเจนและท้าทาย และการเชื่อมโยงการ
ท างานกบักลไกอื่นในระดับพืน้ที่

3 พ.ค. 61
นร 1111/2621

6 26 ม.ค. 61
พม 0302/1119

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ท าหนังสือแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของร่าง
แผนพัฒนาเด็กฯ โดยมีความเหน็เพิม่เติมในประเด็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ใหส้ะท้อนผลลัพธ์การพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ และการ
ก าหนดกลไกการขับเคล่ือนใหช้ัดเจน

30 พ.ค. 61
นร 1111/3127

7 29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม ในประเด็นชื่อของแผนแม่บท และการก าหนดเปา้ประสงค์
หลักของแผน

21 พ.ค. 61
นร 1111/2980

8 31 ม.ค. 61
กก 0305/555

ร่างแผนพัฒนานันทนาการแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กฬีา

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม ในประเด็นการเพิม่เติมแนวทางการพัฒนากจิกรรม
นันทนาการ การทบทวนตัวชี้วัด และการก าหนดกลไกการขับเคล่ือนที่
ชัดเจน

4 พ.ค. 61
นร 1111/2662

9 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

ร่างแผนปฏบิติัการด้านการส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินค้าและ
บริการที่เปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตามความเหน็
และส่งแผนฯ เข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนอกีคร้ัง

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และจดัส่งแผนฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาต์
ประกอบการจดัท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต์ด้วย

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

- 1 -



วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

10 8 ก.พ. 61
พณ 0912/620

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

คณะกรรมการพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้คณะกรรมการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์
รับทราบผลการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และรอเสนอคณะกรรมการ สศช .

คณะอนุกรรมการฯ มีมติมติเหน็ชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) พร้อมทั้งใหค้วามเหน็
และข้อเสนอแนะ อาทิ การก าหนดเปา้หมายตัวชี้วัดในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกบัเปา้หมายของแผนฯ 
การจดัท าแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship) การก าหนดกลไกการ
ขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนฯ รวมถึง Joint KPI ระหว่าง
หน่วยงาน

11 13 ก.พ. 61
กษ 2908/771

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

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 และสายงานฯ ได้
แจง้ผลการพิจารณาใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพือ่
ด าเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ มีความเหน็ว่า เพือ่ใหแ้ผนยุทธศาสตร์ยางพาราฯ มี
ความสมบรูณ์ และรัฐบาลสามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การยางแหง่ประเทศไทย เหน็ควร
พิจารณาน าประเด็นส าคัญตามความเหน็ของคณะกรรมการฯ ไป
ทบทวนกอ่นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป

22 พ.ค. 61
นร 1114/2956

12 20 ก.พ. 61
ดศ. 0405/382

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม
(ชื่อเดิม : ร่างแผนพัฒนาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) และร่างแผนปฏบิติัการดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564))

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พจิารณาแล้ว เมื่อวนัที่ 4 ก.ค. 61

กก.สศช. มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ โดยมี
ข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม อาทิ ประเด็นการก าหนด
มาตรการและแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐมากขึ้น และน า
ความเห็นดังกล่าวเสนอ ครม.เพื่อประกอบการพจิารณาต่อไป

10 ส.ค. 61
นร 1115/4929

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

คมนาคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ แจง้ผลการพิจารณาใหส้ านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมทราบ เพือ่
ด าเนินการต่อไป

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

14      28 ก.พ. 61     
วธ 0208/698

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

กระทรวงวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงวัฒนธรรม เพือ่ทราบแล้ว
และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ วธ 0208/2282 ลง
วันที่ 27 พ.ค. 2562 เร่ือง การน าเสนอร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนา
ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) เข้าที่ประชุม 
ครม. มายัง สศช. โดยแจง้ว่าได้ปรับปรุงร่างแผนฯ ใหส้อดคล้องกบัแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยแล้ว จงึเสนอให ้สศช.พิจารณา
ด าเนินการกล่ันกรองตามขั้นตอนต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่าง
แผนพัฒนาด้านการพัฒนาส่ือปลอดภยัฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมใน
ประเด็น การต้ังเปา้หมายและการก าหนดตัวชี้วัด การก าหนดจดุเน้น
ในแนวทางการพัฒนา การศึกษาวิจยัองค์ความรู้ และการให้
ความส าคัญกบัส่ือดิจทิัล

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6158

15 19 ม.ีค. 61
ดศ. 0407/611

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พจิารณาแล้ว เมื่อวนัที่ 19 ธ.ค. 61

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมีความเห็นให้หน่วยงานเจ้า
สังกัดปรับปรุงแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ และน าความเห็น
ดังกล่าวเสนอ ครม. เพื่อประกอบการพจิารณาต่อไป

16 ม.ค. 62
ด่วนที่สุด

นร 1115/269

16 27 ม.ีค. 61
กษ 0509.3/1705

แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเหน็ว่ากระบวนการเสนอแผน
ดังกล่าวยังขาดความสมบรูณ์ ส านักงานฯ จงึท าหนังสือแจง้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ด าเนินการเพิม่เติม โดย ลศช. ได้ลงนามในหนังสือ
แจง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 
17 เม.ย. 2561

ส านักงานฯ เหน็ควรใหห้น่วยงานเจา้ของแผนน าเสนอขอความ
เหน็ชอบแผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประเทศไทย 
(ป ีพ.ศ. 2560-2564) ต่อคณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาติ
กอ่น และด าเนินการจดัท ารูปแบบการสรุปแผนแม่บทดังกล่าวเสนอต่อ
 ส านักงานฯ โดยผ่านความเหน็ชอบจากรองนายกรัฐมนตรี หรือ 
รัฐมนตรีที่ก ากบัดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

17 8 ม.ีค. 61
ที่ รง 0206.1/786

แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขับเคล่ือนนโยบายครัวไทยสู่
ครัวโลก

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงแรงงาน 
เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 7 ม.ิย. 61 
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/3511

18 26 ม.ีค. 61
สธ 0211/7403

แผนปฏบิติัการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจงัหวัด
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงสาธารณสุข 
เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน  4 ม.ิย. 61 
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/3414

19 29 ม.ีค. 61
สคช. 183/2561

แผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านช่างอากาศยานเพือ่เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความเห็นต่อสถาบันฯ เมื่อวนัที่ 29 
มีนาคม 2561

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีข้อสังเกตเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงแผนฯ ต่อไป

29 ม.ีค. 61
ที่ นร 1115/1868

20 30 ม.ีค. 61
ด่วนที่สุด

สธ 0805.3/1168

ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจติแหง่ชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงสาธารณสุข 
เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว เหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม ในประเด็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่รองรับบริบทใน
อนาคต และการบรูณาการกบัแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

21 30 ม.ีค. 61
ด่วนที่สุด

สธ 1009.4.1/1169

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงสาธารณสุข 
เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน  4 ม.ิย. 61
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/3413

22 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

ร่างยุทธศาสตร์การวิจยัและนวัตกรรม 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้วในเบือ้งต้น  และประสานส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ ใหพ้ิจารณาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขร่าง
แผนฯ ใหม้ีความสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ กอ่นด าเนินการตามขั้นตอน
ในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุง

23 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

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

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้วในเบือ้งต้น  และประสานส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ ใหพ้ิจารณาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขร่าง
แผนฯ ใหม้ีความสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ กอ่นด าเนินการตามขั้นตอน
ในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุง

24 11 เม.ย. 2561 สธ. 
1010.5/1304   

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

สธ 1010.5/1304

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข ใหด้ าเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตามความเหน็และส่งแผนฯ เข้าสู่การ
พิจารณาตามขั้นตอนอกีคร้ัง

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และจดัส่งแผนฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาต์
ประกอบการจดัท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต์ด้วย

25 27 เม.ย. 61     
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ป ีพ.ศ. 2560 – 2579  
แผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ป ี2560 – 2564 และ
แผนปฏบิติัการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2561 ฉบบั
ปรับปรุงและขยายระยะเวลาด าเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 
2566)

     กระทรวงศึกษาธิการ      
โดย สสวท.

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่าง
แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมในประเด็นการก าหนดเปา้หมาย แนวทางการ
ค้นหา/คัดสรร/พัฒนา/รักษาผู้มีความสามารถพิเศษ การสร้างแรงจงูใจ
ในการเข้าสู่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลไกการขับเคล่ือน
แผน การติดตามประเมินผล และการก าหนดชื่อแผน

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6159
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

26 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศด้านสาธารณสุข
 (พ.ศ. 2561–2573)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข ใหด้ าเนินการ
ปรับปรุงแผนฯ ตามความเหน็ และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ทราบ
แล้ว

ส านักงานฯ มีความเหน็เพิม่เติม โดยควรมีการจดัล าดับความส าคัญของ
โครงการ (Flagship Projects) ในแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึง
ควรมีระบบเตือนภยั เฝ้าระวังและรับมือต่อโรคอบุติัใหม่และอบุติัซ้ าที่
เกดิจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ทบทวนและปรับปรุงแผน
ระดับที่ 3 ของหน่วยงาน ใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่พิจารณาเสนอต่อ ครม. ต่อไป

27 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

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

ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาและรับทราบแผนปฏบิติัการฯ 29 ม.ิย. 61
นร 1104/4010

28 8 พ.ค. 61
สวช 377

ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ  เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่าง
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมในประเด็นการ
ก าหนดเปา้หมาย และจดุเน้นในประเด็นการพัฒนา

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6157

29 18 พ.ค. 61
มท 0607/4612

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

กระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้มีความเห็นประกอบการพจิารณาของ ครม. เมื่อ
วนัที่ 25 ก.ย. 61

ครม. ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 12 ก.พ. 62 25 ก.ย. 61
ด่วนที่สุด

นร 1115/5994

30 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานฯ พิจารณา และมีหนังสือแจง้กระทรวงคมนาคม
เพือ่ทราบแล้ว
 

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่าแผนฯ มีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบบัที่ 12 และแผนพัฒนาภาคใต้ ที่ใหค้วามส าคัญกบัการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับ
โลก ซ่ึงจะเปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ใช้เปน็ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีด
ของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปน็รายโครงการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องต่อไป และมีความเหน็
เพิม่เติมว่าควรพิจารณาในประเด็นสังเกตที่ส าคัญ  อาทิ ควรก าหนด
สัดส่วนและรูปแบบการเดินทางในพืน้ที่ใหช้ัดเจนเพือ่ลดความซ้ าซ้อน
ของการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมขนาดใหญ่ รวมทั้งก าหนด
แนวทางการพัฒนาสะพานเศรษฐกจิ เชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าและ
พลังงานจากอนัดามันสู่อา่วไทย ควรศึกษาความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของภาคใต้และศักยภาพในการรองรับก าลังการผลิตที่เพิม่ขึ้นใน
พืน้ที่ ควรระบใุหเ้หน็ถึงแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจดัการเร่ือง
กระแสเศรษฐกจิแบง่ปนั (Sharing Economy) ที่ส่งผลใหท้ี่พักใน
รูปแบบการแบง่ปนัหอ้งพักออนไลน์ที่เพิม่ขึ้น ควรบรูณาการร่วมกบั
การพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และควรพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและโครงสร้างพืน้ฐานกอ่นการพัฒนาท่าเรือ พัฒนาบคุลากร
ใหท้ันต่อตลาดเรือส าราญ พัฒนาฐานข้อมูลที่คอยติดตามทั้งจ านวน
นักท่องเที่ยวและการจบัจา่ยใช้สอย โดยแจง้หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

 8 ต.ค. 61
นร 1114/6260

- 4 -



วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

31 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

ร่างแผนการใหค้วามรู้พืน้ฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565) กระทรวงการคลัง กองยุทธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกจิ

มหาภาค

สายงานฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติพิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงการคลัง เพือ่ทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติใหห้น่วยงานรับข้อสังเกตและความเหน็ไปพจิารณา
ปรับปรุง และน าเสนอ ครม. พจิารณาตามขั้นตอนต่อไปในประเด็นดังนี้ 
(1) เร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรเพิม่ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนมาร่วมเปน็คณะกรรมการใหค้วามรู้พืน้ฐานทางการเงินด้วย 
(2) ควรมีการบรูณาการความร่วมมือร่วมกบัสถาบนั/องค์กรที่เกีย่วข้อง อาทิ
 ครอบครัว โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบนั/ชุมชนที่ใหค้วามรู้ทางการ
เงิน กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (3) ควรปรับปรุงรูปแบบการให้
ความรู้ โดยใหค้วามส าคัญกบัการพฒันาและสร้างเสริมทกัษะชีวิต ผ่าน
ประสบการณ์โดยตรงที่มีการประยุกต์เนื้อหาทางด้านการเงินที่เหมาะสมกบั
คนแต่ละช่วงวัย (4) แผนงาน ควรก าหนดเปา้หมายที่เปน็ภาพใหญ่ระดับ
ยุทธศาสตร์ และท าการประเมินเพือ่ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
เทยีบกบัเปา้หมายเพือ่ใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์สูงสุด (5) ควรมีการก าหนดตัวชี้วัด
เชิงพฤติกรรมที่จะใช้วัดผลทั้งกอ่นและหลังการใหค้วามรู้ทางการเงิน เพือ่ให้
สามารถสะทอ้นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการได้อย่างแทจ้ริง และน าเสนอ 
ครม. พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยแจง้หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

21 ม.ิย. 2562 
ที่ นร 1113/3541

32 8 ม.ิย. 61 
ด่วนที่สุด 

รง 206.1/1671

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

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงแรงงาน เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ว่าแผนแม่บทพัฒนา
แรงงานฯ  ในการเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้รงงาน 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมในจดุเน้นของประเด็นยุทธศาสตร์ในเร่ือง
การเตรียมความพร้อมก าลังคนกอ่นเข้าสู่ตลาดงาน การพัฒนาและ
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานที่อยู่ในตลาดงาน การพัฒนาและคุ้มครอง
แรงงาน และการบริหารจดัการแรงงานระหว่างประเทศ

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6160

33 15 ม.ิย. 61
กษ. 1011/3870

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว ครม. ได้เหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ.2558-2562) 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จดัการผลไม้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปน็
ประธาน ได้เหน็ชอบใหข้ยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ผลไม้ไทยฯ เปน็ป ี“พ.ศ. 2558-2564” โดย สศช. พิจารณาแล้วเหน็
ควรรับทราบตามที่เสนอ

 29 ม.ิย. 61
นร 1114/4041

34 5 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

ร่างแผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2561-2564) กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่าง
แผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ เพือ่ใหเ้กดิการขับเคล่ือน
การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกนัและมีความต่อเนื่องส่งผลใหเ้ด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพอย่างรอบด้านตามศักยภาพและตามช่วง
วัยและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคม
อย่างเท่าเทียม

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6972

35    19 ก.ค. 61  
รง 0206.1/2110

แผนปฏบิติัการด้านการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณา และแจง้กระทรวงแรงงาน เพือ่ทราบแล้ว สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เหน็ควรรับทราบแผนปฏบิติัการด้านการ
บริการจดัการแรงงานนอกระบบฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมใน
ประเด็นการคาดการณ์และการวิเคราะหบ์ริบทที่ส่งผลต่อแรงงานนอก
ระบบ การบรูณาการร่วมกบัแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่น  การ
ปรับแกไ้ขวิสัยทัศน์และตัวชี้วัด และการเพิม่เติมแนวทาง/มาตรการที่
เกี่ยวข้องกบัแรงงานนอกระบบ

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6156
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

36 23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ทส.1007.2/1653

ร่างแผนปฏบิติัการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนที่น าทางการลด
กา๊ซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อการประชุมคร้ังที่ 2/2563 วนัที่ 13 
กุมภาพนัธ ์2563 โดยมีมติให้ปรับปรุงแผน โดยผนวกแผน
สนับสนุนฯ เข้ากับแผนปฏบิัติการลดก๊าซรายสาขาเพื่อให้เกิด
การบูรณาการ และแสดงถึงความสอดคล้องกับแผนระดับ
ต่าง ๆ พร้อมทั้งด าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 4 
ธนัวาคม 2560 ก่อนเสนออนุฯ พจิารณาอีกคร้ัง

37 24 ก.ค. 61
ยธ 0902/1282

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

คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรม
แหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรม
แหง่ชาติ เพือ่ทราบแล้ว และคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติ
ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0902/646 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62 กลับมายัง
 สศช. โดยเสนอร่างแผนฯ ที่ได้แกไ้ขปรับปรุงต่อคณะกรรมการ สศช . 
เพือ่พิจารณากล่ันกรองและเร่งรัดการเสนอเร่ืองต่อ ครม. เพือ่พิจารณา
ต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่าง
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติฯ ส าหรับใช้เปน็กรอบ
ทิศทางการบรูณาการการพัฒนากระบวนการบริหารงานยุติธรรมของ
ประเทศ ตอบสนองความต้องการของสังคมอนัน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหเ้กดิความยั่งยืน

28 พ.ย. 61
ที่ นร 1111/7278

38 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

ร่างนโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แหง่ชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่าง
นโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แหง่ชาติฯ ส าหรับใช้เปน็กรอบทิศทางการพัฒนาระบบยาของประเทศ
ในภาพรวม เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงยาจ าเปน็ที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีความมั่นคงด้านยา

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6973

39 6 ส.ค. 61
สธ 0422.13/2879

ร่างแผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ทราบแล้ว
และกระทรวงสาธารสุขได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)19071
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562 กลับมายัง สศช. เพือ่น าเสนอ ครม. พิจารณา
ต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่าง
แผนปฏบิติัการเฝ้าระวังปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดฯ
 เพือ่ก าหนดทิศทางการปฏบิติังานและสร้างความมั่นคงด้านการเฝ้า
ระวัง ปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6971

40 23 ส.ค. 61
สธ 0503/3172

ร่างแผนจดัการเพือ่คุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขตอนุรักษ์บา้นปา่เกี๊ยะ
 ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ใหก้ระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการ
แพทย์ทางเลือก พิจารณาจดัท าแผนจดัการเพือ่คุ้มครองสมุนไพร ใหม้ี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ

ส านักงานฯ พิจารณาใหจ้ดัท าแผนจดัการเพือ่คุ้มครองสมุนไพร เพือ่ใช้
เปน็กรอบบริหารจดัการในภาพรวม โดยใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับ (ร่าง) แผนจดัการ
เพือ่คุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขตอนุรักษ์บา้นปา่เกี๊ยะฯ มีลักษณะเปน็
แผนปฏบิติัการ และประสานส านักงบประมาณ เพือ่ด าเนินการตาม
กระบวนการงบประมาณต่อไป

 24 ต.ค. 2561
นร 1114/6560

41 10 ก.ย. 61
ทส 1006.2/2100

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจดัการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว เหน็ว่าร่างนโยบายฯ มีความส าคัญในการ
ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจดัการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ โดยมีข้อสังเกตเพิม่เติม ดังนี้ (1) ก าหนดรูปแบบกลไกการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานใหม้ีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง (2) จดัล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ

 17 ต.ค. 2561
นร 1114/6470
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

42 11 ก.ย. 61
ศธ 04007/3557

แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการ
แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการฯ เพือ่เปน็กรอบทิศทางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์และเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ หคึนพิการสามารถ
ประกอบอาชีพพึง่พาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักด์ิศรีความ
เปน็มนุษย์

13 ก.พ. 62
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/931

43 12 ก.ย. 61
พม 0402/12525

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการแผน
ผู้สูงอายุแหง่ชาติฯ เพือ่เตรียมความพร้อมของประชากรเพือ่วันสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ การส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมีงานท า มีการรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็ง เพือ่ใหก้ารขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุที่ยังเปน็ช่องว่าง
การพัฒนาเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจบุนั

13 ก.พ. 62
ที่ นร 1111/930

44 14 ก.ย. 61
ปป 0011/1178

แผนพัฒนาการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
พ.ศ. 2561-2565

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)

ศูนย์ปฏบิติัการต่อต้าน
การทุจริต

สายงานฯ ส่งความเหน็ของ สศช. ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. แล้ว ใหด้ าเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2561 - 2565 ใหส้อดคล้องกบั
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และตามความเหน็เบือ้งต้นของ 
สศช. โดยเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จใหจ้ดัส่งมายัง สศช. พิจารณาตาม
ขั้นตอนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ต่อไป

45 21 ก.ย. 61
พม 0608/13089

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการ
แผนปฏบิติัการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมฯ 
เพือ่ช่วยสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ใหม้ีศักยภาพและมีบทบาท
เปน็หุน้ส่วนการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและเปน็เอกภาพยิ่งขึ้น

28 พ.ย. 61
ที่ นร 1111/7279

46 27 ก.ย. 61
กพท 18/9398

แผนแม่บทการจดัต้ังสนามบนิพาณิชย์ของประเทศ ส านักงานการบนิพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พจิารณาแล้ว เมื่อวนัที่ 5 ม.ิย. 62

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของ
แผนปรับปรุงแผนฯ ตามข้อสังเกต และเสนอ สศช. พจิารณา
อีกคร้ังก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

8 ก.ค. 62
นร 1106/3895

47 31 ต.ค. 61
สธ 1004/4157

ร่างแผนแม่บทการจดัการสารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580) กระทรวงสาธารณสุข
(คณะกรรมการแหง่ชาติว่าด้วย

การพัฒนายุทธศาสตร์การจดัการ
สารเคม)ี

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว โดยใหห้น่วยงานด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฯใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความเหน็ของ สศช.

ส านักงานฯ พิจารณาเพิม่เติมควรมีการเพิม่รายละเอยีดเกี่ยวกบัสถาน
กาณณ์และความจ าเปน็ในการจดัการสารเคมี การวิเคราะห ์SWOT 
การก าหนดค่าเปา้หมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละช่วงเวลา 
(Milestone) การก าหนดแนวทางการสร้างความตระหนักรู้และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค รวมถึงควรมีการ
จดัล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา

48 5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171

มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพือ่การไปสู่
ดิจทิัลไทยแลนด์

ส านักงาน ก.พ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ความเหน็ใหส้ านักงาน ก.พ. เพือ่ทราบ
แล้ว

ส านักงานฯ เหน็ชอบในหลักการร่างมาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพือ่การไปสู่ดิจทิัลไทยแลนด์ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม ปรับชื่อแผนใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการเสนอแผนระดับ 3 
และทบทวนการก าหนดเปา้หมายและตัวชี้วัด

28 ธ.ค. 61
ด่วน ที่  นร 1116/7856
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

49 21 พ.ย. 61
พม 0608/16123

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่าง
แผนปฏบิติัการด้านการสร้างเสริมกจิการเพือ่สังคมฯ เพือ่ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกจิและกจิการเพือ่สังคมใหเ้ติบโต เข้มแข็ง มี
ศักยภาพ ร่วมเปน็พลังในการแกไ้ขปญัหาสังคมและพัฒนาประเทศ
มากยิ่งขึ้น

13 ก.พ. 62
ที่ นร 1111/932

50.1 22 พ.ย. 61
สธ 0209.05/4455

ยุทธศาสตร์การจดัต้ังศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ สถาบนัทาง
การแพทย์ และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ใน
ระยะยาว (5 - 10 ป)ี

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงสาธารณสุข 
เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าว 
เปน็ยุทธศาสตร์ส าคัญส าหรับใช้เปน็กรอบทิศทางการบรูณาการพัฒนา
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ของประเทศในภาพรวมใหม้ีความเปน็
เอกภาพและมีการจดัสรรทรัพยากรสาธารณสุขร่วมกนัในแต่ละพืน้ที่ 
และมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ (1) ควรก าหนดเปา้หมายของ
ยุทธศาสตร์ที่ใหค้วามส าคัญกบัการใหบ้ริการประชาชนเปน็อนัดับแรก 
(2) ควรก าหนดจดุเน้นของการด าเนินการสร้างความเปน็เลิศในแต่ละ
ด้านที่ส าคัญ อาทิ ด้านศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ ด้านการศึกษา
วิจยั (3) ควรใหค้วามส าคัญกบัการสร้างความเปน็เลิศด้านการศึกษา
เปน็ล าดับแรก (4) ควรมีการวิเคราะหถ์ึงสมรรถนะหลักทางการแพทย์
บนพืน้ฐานข้อมูลทางสถิติ ทั้งในส่วนที่เปน็บริการที่มีความเชียวชาญ
เดิม และส่วนที่จะพัฒนาเพือ่รองรับกบัความต้องการบริการด้าน
สุขภาพที่ส าคัญของประเทศไทย (5) ควรมีการก าหนดแนวทางการ
วิจยัพัฒนาทางการแพทย์ใหม้ีความชัดเจนและสอดคล้องกบับทบาท
การด าเนินงานของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม และใหค้วามส าคัญกบัการวิจยัที่ช่วยเหลือผู้พิการ รวมถึง
แนวทางการปอ้งกนักอ่นการเกดิโรคส าคัญต่าง ๆ (6) ควรพิจารณา
เพิม่เติมแนวทางการพัฒนายา วัคซีน และอปุกรณ์ทางการแพทย์ โดย
แจง้หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

25 ม.ิย. 62
ที่ นร 1108/3642

50.2 6 ม.ค. 63
ที่ สธ 0209.05/39

ยุทธศาสตร์การจดัต้ังศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ สถาบนัทาง
การแพทย์ และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ใน
ระยะยาว (5 - 10 ป)ี

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอเร่ืองต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติแล้ว 
โดยอยู่ระหว่างการรับรองรายงานการประชุมของสภาฯ

รอสภาฯ รบัรองรายงานการประชมุฯ คร้ังที่ 3/2563 ในการประชุมฯ
 เดือนเมษายน 2563

51 29 พ.ย. 61
สธ 0503.05/4572

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ประสานใหก้ระทรวงสาธารณสุข ปรับ (ร่าง) แผนการ
จดัการฯ ใหม้ีรายละเอยีดสมบรูณ์มากขึ้น

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุง

52 7 ธ.ค. 62
ยธ 1120/24579

แผนปฏบิติัการร่วมแม่น้ าโขงปลอดภยัเพือ่การควบคุมยาเสพติด 6 
ประเทศ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2562 - 2565) : กมัพูชา จนี สปป.ลาว 
ไทย เวียดนาม

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏรูิปประเทศ

สายงานฯ พิจารณาใหค้วามเหน็ และแจง้ความเหน็ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 ได้เหน็ชอบแผนปฏบิติัการ
ร่วมแม่น้ าโขงปลอดภยัเพือ่การควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี
 (พ.ศ. 2562-2565) : กมัพูชา จนี สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม

8 ม.ค. 62
นร 1120/106
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

53 12 ธ.ค. 62
สธ 0924.04/ว 10900

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กรมอนามัย เพือ่ทราบแล้ว ส านักงานฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการและมีความเหน็เพิม่เติม โดยควร
เร่งรวบรวมโครงการและวงเงินภายใต้ร่างแผนปฏบิติัการฯ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ประกอบการเสนอร่างแผนปฏบิติัการฯต่อ
คณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณา และเหน็ควรใหพ้ิจารณาปรับปรุงร่าง
แผนปฏบิติัการฯ ใหส้อดคล้องและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทฯ เพือ่น าเสนอ ครม. ทราบต่อไป

31 ม.ค. 62
นร 1114/673

54 25 ธ.ค. 61
คค 0806.2/10537

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพืน้ที่

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม (คค.) เมื่อวนัที่
 18 ก.ค. 62

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ อาทิ ให้ คค. เร่งจัดท า
แผนบูรณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ และให้กรมการ
ขนส่งทางราง และ รฟท. ร่วมกันพจิารณาจัดท าแผนธรุกิจ

18 ก.ค. 62
นร 1106/4048

55 4 ม.ค. 62 
สพภ. 041/25

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ (พ.ศ. 2561-2580) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯเสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน พิจารณามีมติใหป้รับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ พ.ศ. 
2561-2580 และแต่งต้ังคณะท างานจดัท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ 
โดยมีองค์ประกอบคณะท างานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และมี สศช. และ สพภ. เปน็เลขานุการร่วม โดย
ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุง

56 17 ธันวาคม 2562
 ที่ ทส 1007.2/3112

แผนปฏบิติัการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ ป ีพ.ศ. 2564-2573
 รายสาขา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อการประชุมคร้ังที่ 2/2563 วนัที่ 13 
กุมภาพนัธ ์2563 โดยมีมติให้ปรับปรุงแผน โดยผนวกแผน
สนับสนุนฯ เข้ากับแผนปฏบิัติการลดก๊าซรายสาขาเพื่อให้เกิด
การบูรณาการ และแสดงถึงความสอดคล้องกับแผนระดับ
ต่าง ๆ พร้อมทั้งด าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 4 
ธนัวาคม 2560 ก่อนเสนออนุฯ พจิารณาอีกคร้ัง

อยู่ระหว่างการพิจารณา
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

57 5 ก.พ. 62
พม 0605/1496

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการ และมี
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมดังนี้ (1) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยฯ 
ควรเปน็ภาพใหญ่ของการจดัสวัสดิการสังคมในประเทศที่เชื่อมโยงกบั
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) ควรมีการจดัข้อมูลการจดัสรรและการ
กระจายงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมของประเทศในภาพรวมและ
ภาพการกระจายในแต่ละกลุ่มคนและแต่ละพืน้ที่ (3) แนวทางการ
พัฒนายังขาดมิติของการสร้างความเข้มแข็งใหส้ามารถพึงพาตนเองได้ 
(4) ควรเพิม่เติมการวิเคราะหบ์ริบทที่ส่งผลต่อการจดัสวัสดิการสังคม 
นอกจากนี้ ในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ควรเพิม่เติมแนวทางการจดั
สวัสดิการในเร่ืองการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควรมีมาตรการจงูใจใหภ้าค
ประชาสังคม ภาคประชารัฐ ภาคธุรกจิเอกชน เข้ามาร่วมสนับสนุน
งบประมาณในการจดัสวัสดิการสังคม อกีทั้งควรทบทวนการยกระดับ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมแหง่ชาติ เปน็
องค์กรอสิระที่มีกฎหมายรองรับ โดยควรสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีกลไกบริหารจดัการในระดับพืน้ที่ สามารถด าเนินการ
แทนการจดัต้ังหน่วยงานใหม่ และควรปรับกรอบระยะเวลาของร่าง
แผนฯ จาก พ.ศ. 2560-2565 เปน็ "พ.ศ. 2561-2565" เพือ่ให้
สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแจง้หน่วยงานเพือ่
ทราบแล้ว

25 ม.ิย. 62
ที่ นร 1108/3643

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

5 กมุภาพันธ์ 2562
ที่ ทส 1007.2/331

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศแหง่ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ใหค้วามเหน็ ครม. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดย
รับทราบมติ คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
แหง่ชาติ และมีข้อสังเกตว่า หลังจากที่แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประกาศใช้ เหน็ควรให ้ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง
แผนการปรับตัวฯเสนอ สศช. พิจารณา ต่อไป

ส านักงานฯ ได้ใหข้้อสังเกตโดยควรมีการก าหนดค่าเปา้หมาย ในแต่ละ
ช่วงเวลา (ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว) ในแต่ละสาขา รวมทั้งระบุ
พืน้ที่เปา้หมายใหช้ัดเจน ควรมีการบรุณาการแนวทางและมาตรการที่
มีความเชื่อมโยงในมิติเชิงพืน้ที่ละประเด็นที่มีความจ าเปน็เร่งด่วนเข้า
ด้วยกนั ทั้งนี้ใหป้รับปรุงแผนการปรับตัวฯ ใหม้ีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แล้ว
เสนอส านักงานฯ ต่อไป

59 27 ก.พ. 62
ยธ 0411/805

แผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา ความสอดคล้องกบัแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กอ่นน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ฯ พิจารณาต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คร้ังที่ 1/2562 พิจารณาแล้ว มีมติใหม้ีการปรับแกไ้ขแผนสิทธิ
มนุษยชน ในประเด็น อาทิ การจดัล าดับความส าคัญของประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชน การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ และการปรับกรอบ
ระยะเวลาใหส้อดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

60.1 28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐใหพ้ร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส านักงาน ก.พ. กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้ส านักงาน ก.พ. เพือ่ทราบแล้ว คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการ และมี
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมดังนี้ (1) ควรมุ่งเน้นการเพิม่ทักษะที่เปน็ช่องว่าง
ในการพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐเพือ่รองรับสังคมสูงวัย (2) ควร
ใหค้วามส าคัญกบัการออกแบบมาตรการที่เปน็การเพิม่และเสริมทักษะ
ใหม่ ควรพิจารณาปรับปรุงกฎ ระเบยีบการจา้งงานผู้เกษียณอายุใหม้ี
ความยืดหยุ่นและเหมาะสมกบังานแต่ละประเภท รวมถึงการจดัท า
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ระบถุึงทักษะ ความเชี่ยวชาญของแต่ละบคุคล
อย่างเปน็ระบบ (3) ควรก าหนดใหม้ีกลไกการใช้ประโยชน์ผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ อาทิ การจดัต้ังสถาบนัเพือ่เปน็ศูนย์กลางการน าความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ที่ก าลังจะเกษียณอายุและผู้ที่เกษียณอายุแล้วเข้า
มามีส่วนร่วมในการท างาน นอกจากนี้ ควรพิจารณาความเชื่อมโยง
ระหว่างมาตรการภายใต้แผนและการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ใหม้ีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งบรูณาการการด าเนินงานกบั (ร่าง) มาตรการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ เพือ่รองรับสังคมสูงวัย ปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และในส่วนของการขับเคล่ือนและการติดตาม
ประเมินผล ควรก าหนดใหม้าตรการภายใต้แผนเปน็ส่วนหนึ่งของ
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ อาทิ ความส าเร็จของหน่วยงาน
ภาครัฐในการจดัสภาพแวดล้อมเพือ่รองรับสังคมสูงวัย และควร
ก าหนดค่าเปา้หมายตัวชี้วัดในภาพรวมที่สะท้อนความส าเร็จของแผน
ในการบรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยแจง้
หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

25 ม.ิย. 62
ที่ นร 1108/3644

60.2 28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐใหพ้ร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส านักงาน ก.พ. กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้
พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยในการขับเคล่ือนควรใหค้วามส าคัญกบั
ประเด็น อาทิ การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การเสริมทักษะและ
พัฒนาทักษะของบคุลากรภาครัฐ การพัฒนาฐานข้อมูลของบคุลากร
ภาครัฐ

12 ก.พ. 63
ด่วนที่สุด ที่ 

นร 1108/845
และ

ด่วนที่สุด ที่ 
นร 1108/846

(ยังไม่ปรากฎในเว็บ ครม.)

61 1 ม.ีค. 62
สธ 0209.02/658

ร่างแผนปฏบิติัการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหง่ชาติ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562 - 2565)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนปฏบิติัการสาธารณสุขเขต
สุขภาพพิเศษแหง่ชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)  โดยในการ
ขับเคล่ือนควรใหค้วามส าคัญกบัการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืน้ที่ การสร้างความ
เชื่อมโยงกบัแผนที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดรูปแบบการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน

12 ก.พ. 63
ที่ นร 1108/843

และ
ที่ นร 1108/844

(ยังไม่ปรากฎในเว็บ ครม.)
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

62 7 ม.ีค. 62
สธ 5200/721

ร่างแผนปฏบิติัการบรูณาการจโีนมิกส์ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาใหค้วามเหน็และข้อสังเกตประกอบการพิจารณาของ
 ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 แล้ว

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เหน็ชอบและอนุมัติตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอและใหก้ระทรวงสาธารณสุขรับความเหน็
และข้อสังเกตของ สศช. เพิม่เติมดังนี้ (1) ควรพิจารณาก าหนดตัวชี้วัด
ที่สะท้อนผลลัพธ์ของการยกระดับสุขภาพของประชาชน (2) การ
ก าหนดกจิกรรมภายใต้แผนปฏบิติัการ ควรใหค้วามส าคัญกบัการ
ด าเนินโครงการที่เปน็การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะหน่วยงานวิจยั/สถาบนัการศึกษาที่มีศักยภาพจาก
ต่างประเทศ

26 ม.ีค. 62
ด่วนที่สุด นร 1111/1754

63 6 ม.ีค. 62 
คค. 0803.3/1816

แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน (Integrated 
Master Plan Development at Phahonyothin Transport 
Center)

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม เมื่อวนัที่ 8 
ส.ค. 62

ส านักงานฯ มีความเห็นให้ คค. ร่วมกับ รฟท. พจิารณาจัดท า
แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ตามความเห็นของ JICA และจัดท า
แผนปฏบิัติการฉบับเร่งด่วน ปี 2562 - 2565 เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปรับลดบทบาทของสถานีหัวล าโพง การ
พฒันาสถานีบางซ่ือให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เสนอ
คณะกรรมการบูรณาการแผนการพฒันาพื้นที่สถานีกลางบาง
ซ่ือ และพื้นที่ต่อเนื่อง พจิารณาก่อนเสนอส านักงานฯ 
พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป

นร 1106/4457 ลงวนัที่ 8 สิงหาคม 2562

64 20 ม.ีค. 62
พน 0100/85

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

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พจิารณาแล้ว เมื่อวนัที่ 3 เม.ย. 62

กก.สศช. มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ โดยมี
ข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม อาทิ ประเด็นการกระจาย
เชื้อเพลิง การสร้างความเข้าใจกับประชาชน การเร่งรัด
พฒันากฎระเบียบในทันการเปล่ียนแปลงของตลาด

10 เม.ย. 62
นร 1106/2100

65 18 เม.ย. 62
คค 0808.2/3082

แผนปฏบิติัการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 
(Action Plan) เพือ่ขับเคล่ือนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ
ประเทศ

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม เมื่อวนัที่  5 
ก.ค. 62

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมให้ คค. 
รับไปประกอบการพจิารณาด าเนินการ อาทิ ก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วดัของการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ
ด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 ในลักษณะเชิง
ผลลัพธ ์และเร่งจัดท าแผนบูรณาการเส้นทางคมนาคมของ
ประเทศ

นร 1106/3837 ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 
2562

66 2 พ.ค. 62  
ทส 0402/1095

(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังแหง่ชาติ พ.ศ. 2561 -2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยู่ระหว่างการวิเคราะหเ์พือ่เสนอคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อการประชุมคร้ังที่ 2/2562 วันที่ 12 ธันวาคม 
2562 แล้ว แต่คณะอนุกรรมการฯ ได้มีความเหน็ใหไ้ปปรับปรุงแผนให้
มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น

67 หนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0403 (กร 2)/8986 ลง
วันที่ 19 กนัยายน 2562

ร่างแผนการส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 
2566)

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. ได้มีหนังสือแจง้ไปยังส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) หรือ สศส. เร่ือง ให ้สศส. ด าเนินการตามมติสภาฯ 
พิจารณาเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 ซ่ึงได้เหน็ชอบ และให ้สศส. รับ
ความเหน็ของคณะอนุกรรมการฯ และสภาฯ ไปพิจารณาด าเนินการ
เพิม่เติม และใหเ้สนอ ครม. ตามขั้นตอน

ด่วนที่สุด ที่ นร 1114/847 ลว 12 ก.พ. 63

(ยังไม่ปรากฎในเว็บ ครม.)
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

68 17 ม.ิย. 62
สธ 59/1733

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ.
 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่างนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ โดยในการขับเคล่ือน
แผนควรใหค้วามส าคัญกบัประเด็น อาทิ การเร่งรัดการพัฒนาด้านการ
วิจยัและพัฒนาด้านวัคซีน การออกกฎระเบยีบตาม พ.ร.บ. ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ. 2561 ใหม้ีผลบงัคับใช้โดยเร็ว การ
สร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการพัฒนางานด้านวัคซีน

17 ธ.ค. 62
หนังสือถึง สธ ด่วนที่สุด ที่ 

นร 1108/7194 
หนังสือถึง สลค ด่วนที่สุด ที่ นร 1108/7195

(มติ ครม. 3 ม.ีค. 63)

69 18 ม.ิย. 62
นร. 0107/774

(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562-2565  และ (ร่าง) แผนปฏบิติัการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่
 3) พ.ศ. 2562-2565

ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี

กองบรูณาการ
นโยบายพัฒนาภาค

กก.สศช. พิจารณาแล้ว เหน็ชอบโดยมีข้อเสนอเพิม่เติม ดังนี้
1. ด าเนินการหาข้อยุติร่วมกนัในประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกบัแผน
ปฏรูิปประเทศ
2. ปรับปรุงกระบวนการขับเคล่ือน ก ากบั ติดตามการถ่ายโอนใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ส่งเสริม อปท. ใหริ้เร่ิมภารกจิใหม่ ๆ ตามอ านาจหน้าที่

ที่ นร 1125/355
ลว. 20 มกราคม 2563

(ยังไม่ปรากฎในเว็บ ครม.)

70 5 ส.ค. 62
มท 5601/1244

แผนปฏบิติัการด้านการจดัการน้ าเสียชุมชน ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 
2561-2580) ของกระทรวงมหาดไทย (องค์การจดัการน้ าเสีย)

กระทรวงมหาดไทย 
(องค์การจดัการน้ าเสีย)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยู่นระหว่างการวิเคราะหเ์พือ่เสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และน าเสนอสภา
พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ พิจารณาในล าดับต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

71 21 ส.ค. 62
ทส 0304/1960

(ร่าง) แผนปฏบิติัการด้านการจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2565
 และ(ร่าง) Roadmap การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหวา่งเตรียมวาระน าเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมพจิารณา

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

72 23 ส.ค. 62
ด่วนที่สุด

อว 6201/ว2343

(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

กระทรวงอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจยัและนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันฯ พิจารณา ซ่ึงคาดว่าจะมีการประชุมภายในเดือน ต.ค. 
62 และน าเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ พิจารณา
ในล าดับต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

73 20 ส.ค. 62
ทส 1003.4/11304

แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง

ผ่านการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติในการ
ประชุมฯ คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

รอสภาฯ รบัรองรายงานการประชมุฯ คร้ังที่ 3/2563 ในการประชุมฯ
 เดือนเมษายน 2563

74 3 ธ.ค 62 
ทส 1007.2/2991

(ร่าง) แผนปฏบิติัการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนที่น าทางลด
กา๊ซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหว่างการวิเคราะหเ์พือ่เสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา เข้าใหม่ ธ.ค. 62
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

75 หนังสือกระทรวง
อตุสาหกรรม ด่วนที่สุด
 ที่ อก 0804/7398 ลง
วันที่ 30 ก.ย. 2562

แผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 
2562-2571

กระทรวงอตุสาหกรรม กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. ได้มีหนังสือแจง้ไปยัง อก. เร่ืองให ้อก. ด าเนินการตามมติสภาฯ 
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ซ่ึงได้เหน็ชอบ และให ้อก. รับความเหน็ที่
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการ โดยปรับชื่อแผนและ
ระยะเวลาเปน็ "แผนปฏบิติัการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ระยะที่  1 (พ.ศ. 2562 - 2570)" เพือ่ใหส้อดคล้องกบัมติ ครม.  
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60 และระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ และให ้อก. รับ
ความเหน็สภาฯ ไปพิจารณาด าเนินการเพิม่เติม และใหเ้สนอ ครม. ตาม
ขั้นตอน

ด่วนที่สุด ที่ นร. 1114/365 
ลว 20 ม.ค. 2563

(ยังไม่ปรากฎในเว็บ ครม.)

76 พน 0100/478
27-พ.ย.-2562

แผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2563-2567) และแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย
 และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน

กคพ ส านักงานฯ ได้เสนอความเห็นต่อส านังานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน เมื่อวนัที่ 24 ธนัวาคม 2562

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นให้พจิารณา
ทบทวนการก าหนดชื่อแผนและระยะเวลาด าเนินการให้
สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
อาทิ แผนปฏบิัติการด้านการก ากับกิจการพลังงาน ระยะที.่.. 
(พ.ศ. 2563-2565) และเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณการรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กกพ. ตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอ

นร 1106/7329 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 
2562

(ยังไม่ปรากฎในเวบ็ ครม.)

หมายเหตุ
ขาว แล้วเสร็จ - เสนอ ครม. เพือ่ทราบ/เพือ่พิจารณา แล้ว 47

เทาออ่น อยู่ระหว่างพิจารณาของสายงาน

เทาเข้ม อยู่ระหว่างพิจารณา และแจง้กลับหน่วยงานใหท้บทวนและปรับปรุง

ชมพู ผ่านการพิจารณาของ สศช. ณ ส้ิน มีนาคม 63 8

*** 2 พ.ย. 61
พม 0402/15182

มาตรการขับเคล่ือนระเบยีบวาระแหง่ชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ความเหน็ใหก้ระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เพือ่ทราบแล้ว

 สายงานฯ พิจารณา โดยมีความเหน็ประกอบการพิจารณาของ ครม. 
แล้ว โดยไม่เข้าข่ายเปน็แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. 4 ธ.ค. 60

24 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/6566

*** 4 ม.ีค. 63
กษ 0518/1003

แผนปฏยิัติการแหง่ชาติเพือ่การอนุรักษ์และการบริหารจดัการฉลาม
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ความเหน็ใหก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพือ่ทราบแล้ว

 สายงานฯ พิจารณา โดยมีความเหน็ประกอบการพิจารณาของ ครม. 
แล้ว โดยไม่เข้าข่ายเปน็แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. 4 ธ.ค. 61

17 ม.ีค. 63
ที่ นร 1114/1551

Latest

โดยยทุธศาสตรก์ารจัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์สถาบันทางการแพทย ์และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ปี) และแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครฐัให้พรอ้ม
เขา้สู่สังคมสูงอาย ุได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม และเสนอให้ ครม. ทราบแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2562

32

โดยยทุธศาสตรก์ารจัดตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์สถาบันทางการแพทย ์และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ปี) และแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครฐัให้พรอ้ม
เขา้สู่สังคมสูงอาย ุผ่านความเหน็ชอบจากที่ประชุมสภาพัฒน์ ในระหว่างเดือน ม.ค. - ม.ีค. 63
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วันที ่(เรือ่งเขา้) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2563)

ล าดับ ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

1 26 ธนัวาคม 2562 
ที่ ทส 1009.2/3193

(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2580

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กทว./สุภาพร       
โทร. 1524

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อการประชุมคร้ังที่ 3/2563 วนัที่ 19 มีนาคม
 2563 คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และให้
น าเสนอกรรมการ สศช. พจิารณา

2 19 ธ.ค. 62
ที่ ศธ 0302/4202

(ร่าง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแหง่ชาติสู่การปฏบิติั พ.ศ. 2562 -
 2565

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แล้ว โดยอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอสภาฯ

3 9 ม.ค. 63
ที่ ศธ 0302/66

(ร่าง) แผนปฏบิติัการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพ
ที่มีความจ าเปน็เร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิ
แหง่ชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ อยู่ระหว่างเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4 13  ม.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่

พม 0402/473

แผนปฏบิติัการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2568) ฉบบั
ปรับปรุง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ อยู่ระหว่างเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-

5 24 ม.ค. 63
ที่ ยธ 1005/373

นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏบิติัการด้านคนหาย คนนิรนาม
และศพนิรนาม พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ อยู่ระหว่างเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-

6 12 ก.พ. 63
ด่วนที่สุด ที่

ยธ 0411/668

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอเร่ืองต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติแล้ว 
โดยอยู่ระหว่างการรับรองรายงานการประชุมของสภาฯ

-

7 13 ก.พ. 63
ที่ ยธ 1122/2999

แผนปฏบิติัการด้านการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563
 - 2565

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

กองอยู่ระหว่างการพิจารณา กอ่นน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พิจารณาต่อไป

-

8 2 ม.ีค. 63
ที่ นร 0111/346

แผนปฏบิติัการบรูณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2564 - 2568)

ส านักนายกรัฐมนตรี กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียม

ทางสังคม

กองอยู่ระหว่างการพิจารณา กอ่นน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมพิจารณาต่อไป

-

9 27 ม.ค. 63
พณ 0912.4/442

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

คณะกรรมการพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. มีหนังสือแจง้ไปยังกระทรวงพาณิชย์ ขอใหด้ าเนินการใหเ้ปน็ไป
ตามแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ได้แก ่การจดัท าสรุปแผนฯ ที่มีสาระส าคัญครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด การเสนอแผนต่อเลขาธิการ สศช.  โดยรอง
นายกรัฐมนตรีที่ก ากบัดูแลเปน็ผู้ลงนาม รวมทั้งการปรับปรุงชื่อและ
เนื้อหาแผนใหเ้ปน็ช่วงระหว่างป ี2563 - 2565 เพือ่ใหเ้ปน็ปจัจบุนัและ
สอดรับกบัหว้งเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร 1114/853 
ลว 12 ก.พ. 2563
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