
วันที ่(เรือ่งเข้า) 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) 
และแผนแม่บทการบริหารจดัการแร่ (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 7 ม.ีค. 61 และ 2 พ.ค. 
61 และสายงานฯ ได้แจง้ผลการพิจารณาใหก้ระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ฯ
 และเหน็ควรใหป้รับปรุงรายละเอยีดของแผนแม่บทฯ อาทิ การก าหนดเขตแหล่งแร่เพือ่การ
ท าเหมืองในระยะเร่ิมแรก เปา้หมายและตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธ์ิ กลไกการตัดสินใจในการน าแร่
มาใช้ประโยชน์ในแต่ละช่วงเวลา 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
ประสานความ
ร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอแผนแม่บทฯ 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามมติคณะกรรมการฯ เพือ่น ามาพิจารณา
ความสอดคล้องต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

3 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยุทธศาสตร์การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
พืน้ที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2564)

ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพ

ติด

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้ส านักงาน
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติดแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ในประเด็นการ
ก าหนดเปา้หมายเชิงผลลัพธ์ และการเพิม่เติมมาตรการแนวทางการด าเนินงานที่ช่วยปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

3 พ.ค. 61
นร 1111/2620

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏิบติัการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีความเหน็เพิม่เติม ในประเด็นการปรับ
เพิม่เติมโครงการส าคัญในการพัฒนาสตรีและการปรับตัวชี้วัดใหส้อดคล้องระหว่าง
เปา้ประสงค์และแผนการด าเนินงาน

26 เม.ย. 61
นร 1111/2395

5 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีความเหน็เพิม่เติม ในประเด็นการจดั
กลุ่มโครงการใหส้อดคล้องกบัแนวทางในแต่ละยุทธศาสตร์ การปรับโครงการที่ไม่สอดคล้องกบั
เปา้หมายการพัฒนา 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 
ใหก้ระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการของร่างแผนพัฒนาเด็กฯ โดยมี
ความเหน็เพิม่เติมในประเด็นการก าหนดวิสัยทัศน์ใหส้ะท้อนผลลัพธ์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ และการก 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 โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ในประเด็นชื่อของ
แผนแม่บท และการก าหนดเปา้ประสงค์หลักของแผน

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 าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกฬีา

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ในประเด็นการ
เพิม่เติมแนวทางการพัฒนากจิกรรมนันทนาการ การทบทวนตัวชี้วัด และการก าหนดกลไก
การขับเคล่ือนที่ชัดเจน

4 พ.ค. 61
นร 1111/2662

9 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตาม
ความเหน็และส่งแผนฯ เข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนอกีคร้ัง

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจดัส่งแผนฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการจดัท า
ยุทธศาสตร์ชาต์ประกอบการจดัท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต์ด้วย

10 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
 ได้แจง้ผลการพิจารณาใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพือ่
ด าเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ มีความเหน็ว่า เพือ่ใหแ้ผนยุทธศาสตร์ยางพาราฯ มีความสมบรูณ์ และ
รัฐบาลสามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การยาง
แหง่ประเทศไทย เหน็ควรพิจารณาน าประเด็นส าคัญตามความเหน็ของคณะกรรมการฯ ไป
ทบทวนกอ่นเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป

22 พ.ค. 61
นร 1114/2956

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

- 1 -



วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
11 20 ก.พ. 61

ดศ. 0405/382
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม
(ชื่อเดิม : ร่างแผนพัฒนาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ระยะ 
20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) และร่างแผนปฏิบติัการดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564))

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พจิารณาแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61

กก.สศช. มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ โดยมีข้อสังเกตและความเห็น
เพิ่มเติม อาทิ ประเด็นการก าหนดมาตรการและแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนใช้
บริการอินเทอร์เน็ตจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐมากขึ้น และน าความเห็นดังกล่าว
เสนอ ครม.เพื่อประกอบการพจิารณาต่อไป

10 ส.ค. 61
นร 1115/4929

12 27 ก.พ. 61 แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวง

คมนาคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ แจง้ผลการพิจารณาใหส้ านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมทราบ 
เพือ่ด าเนินการต่อไป

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

13      28 ก.พ. 61     
วธ 0208/698

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

กระทรวงวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงวัฒนธรรม เพือ่ทราบ
แล้ว
และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ วธ 0208/2282 
ลงวันที่ 27 พ.ค. 2562 เร่ือง การน าเสนอร่างแผนพัฒนาด้านการ
พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) 
เข้าที่ประชุม ครม. มายัง สศช. โดยแจง้ว่าได้ปรับปรุงร่างแผนฯ 
ใหส้อดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยแล้ว 
จงึเสนอให ้สศช.พิจารณาด าเนินการกล่ันกรองตามขั้นตอนต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนา
ส่ือปลอดภัยฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมในประเด็น การต้ังเปา้หมายและการก าหนดตัวชี้วัด 
การก าหนดจดุเน้นในแนวทางการพัฒนา การศึกษาวิจยัองค์ความรู้ และการใหค้วามส าคัญ
กบัส่ือดิจทิัล

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6158

14 19 ม.ีค. 61
ดศ. 0407/611

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พจิารณาแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมีความเห็นให้หน่วยงานเจ้าสังกัดปรับปรุงแผนฯ 
ตามข้อเสนอแนะ และน าความเห็นดังกล่าวเสนอ ครม. เพื่อประกอบการ
พจิารณาต่อไป

16 ม.ค. 62
ด่วนที่สุด

นร 1115/269

15 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 าหนังสือแจง้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการเพิม่เติม โดย ลศช. ได้ลง
นามในหนังสือแจง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา
ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 
17 เม.ย. 2561

ส านักงานฯ เหน็ควรใหห้น่วยงานเจา้ของแผนน าเสนอขอความเหน็ชอบแผนแม่บทการ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประเทศไทย (ป ีพ.ศ. 2560-2564) ต่อ
คณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาติกอ่น และด าเนินการจดัท ารูปแบบการสรุปแผน
แม่บทดังกล่าวเสนอต่อ ส านักงานฯ โดยผ่านความเหน็ชอบจากรองนายกรัฐมนตรี หรือ 
รัฐมนตรีที่ก ากบัดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 8 ม.ีค. 61
ที่ รง 0206.1/786

แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขับเคล่ือนนโยบายครัว
ไทยสู่ครัวโลก

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวง
แรงงาน เพือ่ทราบแล้ว

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

17 26 ม.ีค. 61
สธ 0211/7403

แผนปฏิบติัการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจงัหวัด
นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ทราบแล้ว

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

18 29 ม.ีค. 61
สคช. 183/2561

แผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านช่างอากาศยานเพือ่เข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความเห็นต่อสถาบันฯ เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2561

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีข้อสังเกตเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนฯ ต่อไป 29 ม.ีค. 61
ที่ นร 1115/1868

19 30 ม.ีค. 61
ด่วนที่สุด

สธ 0805.3/1168

ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจติแหง่ชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 
2579)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว เหน็ควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ในประเด็นการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่รองรับบริบทในอนาคต และการบรูณาการกบัแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

25 ม.ิย. 61
ด่วนที่สุด ที่ นร 1111/3881
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
20 30 ม.ีค. 61

ด่วนที่สุด
สธ 1009.4.1/1169

แผนปฏิบติัการด้านการรองรับการด าเนินการและลด
ผลกระทบจากการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงาน
การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน ระยะที่
 1 (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ทราบแล้ว

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

21 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 
0012/2404

ร่างยุทธศาสตร์การวิจยัและนวัตกรรม 20 ป ี(พ.ศ. 
2560-2579)

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้วในเบือ้งต้น  และประสานส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ ใหพ้ิจารณาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ร่างแผนฯ ใหม้ีความสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ กอ่นด าเนินการ
ตามขั้นตอนในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุง

22 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 
0012/2404

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

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้วในเบือ้งต้น  และประสานส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ ใหพ้ิจารณาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ร่างแผนฯ ใหม้ีความสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ กอ่นด าเนินการ
ตามขั้นตอนในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุง

23 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 ให้
ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตามความเหน็และส่งแผนฯ
 เข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนอกีคร้ัง

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุงใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจดัส่งแผนฯ เพือ่ใหค้ณะกรรมการจดัท า
ยุทธศาสตร์ชาต์ประกอบการจดัท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต์ด้วย

24 27 เม.ย. 61     
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ป ีพ.ศ. 2560 – 
2579  แผนปฏิบติัการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ป ี
2560 – 2564 และแผนปฏิบติัการโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3
 พ.ศ. 2556 – 2561 ฉบบัปรับปรุงและขยายระยะเวลา
ด าเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566)

     กระทรวงศึกษาธิการ      
โดย สสวท.

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่างแผนแม่บทด้านการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมในประเด็นการก าหนด
เปา้หมาย แนวทางการค้นหา/คัดสรร/พัฒนา/รักษาผู้มีความสามารถพิเศษ การสร้างแรงจงูใจ
ในการเข้าสู่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลไกการขับเคล่ือนแผน การติดตาม
ประเมินผล และการก าหนดชื่อแผน

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6159

25 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
สาธารณสุข (พ.ศ. 2561–2573)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข ให้
ด าเนินการปรับปรุงแผนฯ ตามความเหน็ และแจง้กระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ มีความเหน็เพิม่เติม โดยควรมีการจดัล าดับความส าคัญของโครงการ (Flagship 
Projects) ในแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึงควรมีระบบเตือนภัย เฝ้าระวังและรับมือต่อโรค
อบุติัใหม่และอบุติัซ้ าที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทบทวนและปรับปรุงแผน
ระดับที่ 3 ของหน่วยงาน ใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ เพือ่พิจารณาเสนอต่อ ครม. ต่อไป

26 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

แผนปฏิบติัการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 
2560-2564)

ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้ส านักงานปรมาณูเพือ่
สันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาและรับทราบแผนปฏิบติัการฯ 29 ม.ิย. 61
นร 1104/4010
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
27 8 พ.ค. 61

สวช 377
ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ  เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่
ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีนฯ 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมในประเด็นการก าหนดเปา้หมาย และจดุเน้นในประเด็นการพัฒนา

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6157

28 18 พ.ค. 61
มท 0607/4612

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2561-2564) กรมปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้มีความเห็นประกอบการพจิารณาของ 
ครม. เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 61

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

นร 1115/5994

29 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานฯ พิจารณา และมีหนังสือแจง้กระทรวงคมนาคม
เพือ่ทราบแล้ว
 

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเหน็ว่าแผนฯ มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 และแผนพัฒนาภาคใต้ ที่ใหค้วามส าคัญ
กบัการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลก ซ่ึงจะ
เปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ใช้เปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปน็ราย
โครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องต่อไป และมีความเหน็เพิม่เติมว่า
ควรพิจารณาในประเด็นสังเกตที่ส าคัญ  อาทิ ควรก าหนดสัดส่วนและรูปแบบการเดินทางใน
พืน้ที่ใหช้ัดเจนเพือ่ลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมขนาดใหญ่ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาสะพานเศรษฐกจิ เชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงาน
จากอนัดามันสู่อา่วไทย ควรศึกษาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้และศักยภาพใน
การรองรับก าลังการผลิตที่เพิม่ขึ้นในพืน้ที่ ควรระบใุหเ้หน็ถึงแนวทางที่ชัดเจนในการบริหาร
จดัการเร่ืองกระแสเศรษฐกจิแบง่ปนั (Sharing Economy) ที่ส่งผลใหท้ี่พักในรูปแบบการ
แบง่ปนัหอ้งพักออนไลน์ที่เพิม่ขึ้น ควรบรูณาการร่วมกบัการพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้อง และควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพืน้ฐานกอ่นการพัฒนาท่าเรือ พัฒนา
บคุลากรใหท้ันต่อตลาดเรือส าราญ พัฒนาฐานข้อมูลที่คอยติดตามทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและ
การจบัจา่ยใช้สอย โดยแจง้หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

 8 ต.ค. 61
นร 1114/6260

30 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

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

เศรษฐกจิมหาภาค

สายงานฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติพิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้
กระทรวงการคลัง เพือ่ทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติใหห้น่วยงานรับข้อสังเกตและความเหน็ไปพจิารณาปรับปรุง และน าเสนอ ครม .
 พจิารณาตามขั้นตอนต่อไปในประเด็นดังน้ี 
(1) เร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรเพิม่ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมเปน็
คณะกรรมการใหค้วามรู้พืน้ฐานทางการเงินด้วย 
(2) ควรมีการบรูณาการความร่วมมือร่วมกบัสถาบนั/องค์กรท่ีเกีย่วข้อง อาทิ ครอบครัว โรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบนั/ชุมชนท่ีใหค้วามรู้ทางการเงิน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (3) 
ควรปรับปรุงรูปแบบการใหค้วามรู้ โดยใหค้วามส าคัญกบัการพฒันาและสร้างเสริมทักษะชีวิต ผ่าน
ประสบการณ์โดยตรงท่ีมีการประยุกต์เน้ือหาทางด้านการเงินท่ีเหมาะสมกบัคนแต่ละช่วงวัย (4) 
แผนงาน ควรก าหนดเปา้หมายท่ีเปน็ภาพใหญ่ระดับยุทธศาสตร์ และท าการประเมินเพือ่ทบทวนผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมาเทียบกบัเปา้หมายเพือ่ใหเ้กดิผลสัมฤทธ์ิสูงสุด (5) ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัด
เชิงพฤติกรรมท่ีจะใช้วัดผลท้ังกอ่นและหลังการใหค้วามรู้ทางการเงิน เพือ่ใหส้ามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการได้อย่างแท้จริง และน าเสนอ ครม. พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยแจง้
หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

21 ม.ิย. 2562 
ที่ นร 1113/3541

31 8 ม.ิย. 61 
ด่วนที่สุด 

รง 206.1/1671

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

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงแรงงาน เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ว่าแผนแม่บทพัฒนาแรงงานฯ  ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้รงงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมในจดุเน้นของประเด็น
ยุทธศาสตร์ในเร่ืองการเตรียมความพร้อมก าลังคนกอ่นเข้าสู่ตลาดงาน การพัฒนาและ
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานที่อยู่ในตลาดงาน การพัฒนาและคุ้มครองแรงงาน และการบริหาร
จดัการแรงงานระหว่างประเทศ

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6160
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
32 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 ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไม้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เปน็ประธาน ได้เหน็ชอบใหข้ยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ผลไม้ไทยฯ เปน็ป ี“พ.ศ. 2558-2564” โดย สศช. พิจารณาแล้วเหน็ควรรับทราบตามที่เสนอ

 29 ม.ิย. 61
นร 1114/4041

33 5 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

ร่างแผนปฏิบติัการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.
2561-2564)

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่
ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนปฏิบติัการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ เพือ่ให้
เกดิการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกนัและมีความต่อเนื่องส่งผลใหเ้ด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณภาพอย่างรอบด้านตามศักยภาพและตามช่วงวัยและสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียม

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6972

34    19 ก.ค. 61  
รง 0206.1/2110

แผนปฏิบติัการด้านการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณา และแจง้กระทรวงแรงงาน เพือ่ทราบแล้ว สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เหน็ควรรับทราบแผนปฏิบติัการด้านการบริการจดัการแรงงาน
นอกระบบฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมในประเด็นการคาดการณ์และการวิเคราะหบ์ริบทที่
ส่งผลต่อแรงงานนอกระบบ การบรูณาการร่วมกบัแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่น  การ
ปรับแกไ้ขวิสัยทัศน์และตัวชี้วัด และการเพิม่เติมแนวทาง/มาตรการที่เกี่ยวข้องกบัแรงงาน
นอกระบบ

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6156

35 23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ทส.1007.2/1653

ร่างแผนปฏิบติัการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนที่น า
ทางการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อการประชุมคร้ังที่ 2/2563 วันที่ 13 
กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีมติให้ปรับปรุงแผน โดยผนวก
แผนสนับสนุนฯ เข้ากับแผนปฏิบัติการลดก๊าซรายสาขา
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และแสดงถึงความสอดคล้อง
กับแผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งด าเนินการตาม มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ก่อนเสนออนุฯ
 พจิารณาอีกคร้ัง

36 24 ก.ค. 61
ยธ 0902/1282

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

คณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมแหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้คณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมแหง่ชาติ เพือ่ทราบแล้ว และคณะกรรมการบริหารงาน
ยุติธรรมแหง่ชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0902/646 ลงวันที่ 
25 เม.ย. 62 กลับมายัง สศช. โดยเสนอร่างแผนฯ ที่ได้แกไ้ข
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการ สศช. เพือ่พิจารณากล่ันกรองและ
เร่งรัดการเสนอเร่ืองต่อ ครม. เพือ่พิจารณาต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติฯ 
ส าหรับใช้เปน็กรอบทิศทางการบรูณาการการพัฒนากระบวนการบริหารงานยุติธรรมของ
ประเทศ ตอบสนองความต้องการของสังคมอนัน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เกดิความย่ังยืน

28 พ.ย. 61
ที่ นร 1111/7278

37 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

ร่างนโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบยาแหง่ชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่
ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างนโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแหง่ชาติฯ ส าหรับใช้เปน็กรอบทิศทางการพัฒนาระบบยาของประเทศใน
ภาพรวม เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงยาจ าเปน็ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลและมีความมั่นคงด้านยา

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6973
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
38 6 ส.ค. 61

สธ 0422.13/2879
ร่างแผนปฏิบติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่
ทราบแล้ว
และกระทรวงสาธารสุขได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)
19071
ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562 กลับมายัง สศช. เพือ่น าเสนอ ครม. 
พิจารณาต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนปฏิบติัการเฝ้าระวังปอ้งกนั และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาดฯ เพือ่ก าหนดทิศทางการปฏิบติังานและสร้างความมั่นคงด้านการ
เฝ้าระวัง ปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ

13 พ.ย. 61
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/6971

39 23 ส.ค. 61
สธ 0503/3172

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ใหก้ระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมการแพทย์ทางเลือก พิจารณาจดัท าแผนจดัการเพือ่คุ้มครอง
สมุนไพร ใหม้ีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทฯ

ส านักงานฯ พิจารณาใหจ้ดัท าแผนจดัการเพือ่คุ้มครองสมุนไพร เพือ่ใช้เปน็กรอบบริหาร
จดัการในภาพรวม โดยใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 ส าหรับ (ร่าง) แผนจดัการเพือ่คุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขตอนุรักษ์บา้นปา่เกี๊ยะฯ มีลักษณะ
เปน็แผนปฏิบติัการ และประสานส านักงบประมาณ เพือ่ด าเนินการตามกระบวนการ
งบประมาณต่อไป

 24 ต.ค. 2561
นร 1114/6560

40 10 ก.ย. 61
ทส 1006.2/2100

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจดัการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว เหน็ว่าร่างนโยบายฯ มีความส าคัญในการก าหนดกรอบแนว
ทางการบริหารจดัการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีข้อสังเกตเพิม่เติม ดังนี้ (1) 
ก าหนดรูปแบบกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงานใหม้ีการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง (2) จดัล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ

 17 ต.ค. 2561
นร 1114/6470

41 11 ก.ย. 61
ศธ 04007/3557

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

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่
ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการฯ เพือ่เปน็
กรอบทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการใหบ้รรลุวัตถุประสงค์
และเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ หคึนพิการสามารถประกอบอาชีพพึง่พาตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักด์ิศรีความเปน็มนุษย์

13 ก.พ. 62
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1111/931

42 12 ก.ย. 61
พม 0402/12525

แผนผู้สูงอายุแหง่ชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบบั
ปรังปรุงคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนผู้สูงอายุแหง่ชาติฯ เพือ่เตรียมความพร้อมของ
ประชากรเพือ่วันสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมีงานท า มีการรวมกลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็ง เพือ่ใหก้ารขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุที่ยังเปน็ช่องว่างการพัฒนาเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจบุนั

13 ก.พ. 62
ที่ นร 1111/930

43 14 ก.ย. 61
ปป 0011/1178

แผนพัฒนาการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
พ.ศ. 2561-2565

ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 

ป.ป.ท.)

ศูนย์ปฏิบติัการ
ต่อต้านการทุจริต

สายงานฯ ส่งความเหน็ของ สศช. ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. แล้ว ใหด้ าเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 - 2565 ใหส้อดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และตาม
ความเหน็เบือ้งต้นของ สศช. โดยเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จใหจ้ดัส่งมายัง สศช. พิจารณาตาม
ขั้นตอนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ต่อไป

ยกเลิก

44 21 ก.ย. 61
พม 0608/13089

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนปฏิบติัการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคมฯ เพือ่ช่วยสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ใหม้ีศักยภาพและมีบทบาท
เปน็หุน้ส่วนการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและเปน็เอกภาพย่ิงขึ้น

28 พ.ย. 61
ที่ นร 1111/7279

45 27 ก.ย. 61
กพท 18/9398

แผนแม่บทการจดัต้ังสนามบนิพาณิชย์ของประเทศ ส านักงานการบนิพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พจิารณาแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ิย. 62

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของแผนปรับปรุงแผนฯ 
ตามข้อสังเกต และเสนอ สศช. พจิารณาอีกคร้ังก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

8 ก.ค. 62
นร 1106/3895
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
46 31 ต.ค. 61

สธ 1004/4157
ร่างแผนแม่บทการจดัการสารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580) กระทรวงสาธารณสุข

(คณะกรรมการแหง่ชาติว่าด้วย
การพัฒนายุทธศาสตร์การ

จดัการสารเคมี)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว โดยใหห้น่วยงานด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฯใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความเหน็ของ สศช.

ส านักงานฯ พิจารณาเพิม่เติมควรมีการเพิม่รายละเอยีดเกี่ยวกบัสถานกาณณ์และความจ าเปน็
ในการจดัการสารเคมี การวิเคราะห ์SWOT การก าหนดค่าเปา้หมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จใน
แต่ละช่วงเวลา (Milestone) การก าหนดแนวทางการสร้างความตระหนักรู้และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค รวมถึงควรมีการจดัล าดับความส าคัญของแนวทางการ
พัฒนา

47 5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171

มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพือ่การ
ไปสู่ดิจทิัลไทยแลนด์

ส านักงาน ก.พ. กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ความเหน็ใหส้ านักงาน ก.พ. เพือ่
ทราบแล้ว

ส านักงานฯ เหน็ชอบในหลักการร่างมาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพือ่
การไปสู่ดิจทิัลไทยแลนด์ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ปรับชื่อแผนใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการ
เสนอแผนระดับ 3 และทบทวนการก าหนดเปา้หมายและตัวชี้วัด

28 ธ.ค. 61
ด่วน ที่  นร 1116/7856

48 21 พ.ย. 61
พม 0608/16123

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนปฏิบติัการด้านการสร้างเสริมกจิการเพือ่
สังคมฯ เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกจิและกจิการเพือ่สังคมใหเ้ติบโต เข้มแข็ง มี
ศักยภาพ ร่วมเปน็พลังในการแกไ้ขปญัหาสังคมและพัฒนาประเทศมากย่ิงขึ้น

13 ก.พ. 62
ที่ นร 1111/932

22 พ.ย. 61
สธ 0209.05/4455

25 ม.ิย. 62
ที่ นร 1108/3642

6 ม.ค. 63
ที่ สธ 0209.05/39

27 เม.ย. 63
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1108/ว2273

50 29 พ.ย. 61
สธ 0503.05/4572

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ประสานใหก้ระทรวงสาธารณสุข ปรับ (ร่าง) 
แผนการจดัการฯ ใหม้ีรายละเอยีดสมบรูณ์มากขึ้น

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุง

51 7 ธ.ค. 62
ยธ 1120/24579

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

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูป

ประเทศ

สายงานฯ พิจารณาใหค้วามเหน็ และแจง้ความเหน็ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 ได้เหน็ชอบแผนปฏิบติัการร่วมแม่น้ าโขงปลอดภัย
เพือ่การควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2562-2565) : กมัพูชา จนี สปป.ลาว 
เมียนมา ไทย เวียดนาม

8 ม.ค. 62
นร 1120/106

52 12 ธ.ค. 62
สธ 0924.04/ว 
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ร่างแผนปฏิบติัการการจดัการมูลฝอยติดเชื้อ (พ.ศ. 
2562-2564)

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กรมอนามัย เพือ่ทราบแล้ว ส านักงานฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการและมีความเหน็เพิม่เติม โดยควรเร่งรวบรวมโครงการ
และวงเงินภายใต้ร่างแผนปฏิบติัการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ประกอบการเสนอร่าง
แผนปฏิบติัการฯต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณา และเหน็ควรใหพ้ิจารณาปรับปรุงร่าง
แผนปฏิบติัการฯ ใหส้อดคล้องและเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ เพือ่น าเสนอ
 ครม. ทราบต่อไป

31 ม.ค. 62
นร 1114/673

53 25 ธ.ค. 61
คค 0806.2/10537

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขต
เศรษฐกจิพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพืน้ที่

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

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

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขับเคล่ือน
แผนแม่บทฯ อาทิ ให้ คค. เร่งจัดท าแผนบูรณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ 
และให้กรมการขนส่งทางราง และ รฟท. ร่วมกันพจิารณาจัดท าแผนธุรกิจ

18 ก.ค. 62
นร 1106/4048

54 4 ม.ค. 62 
สพภ. 041/25

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯเสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน พิจารณามีมติใหป้รับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
ชีวภาพ พ.ศ. 2561-2580 และแต่งต้ังคณะท างานจดัท า
แผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ โดยมีองค์ประกอบคณะท างาน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และ
มี สศช. และ สพภ. เปน็เลขานุการร่วม โดยด าเนินการใหแ้ล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานใหด้ าเนินการทบทวนและปรับปรุง

49 ยุทธศาสตร์การจดัต้ังศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ 
สถาบนัทางการแพทย์ และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ใน
ภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ป)ี

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหอ็บในหลักการยุทธศาสตร์การจดัต้ังศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ฯ โดยควร
มุ่งเน้นประเด็นส าคัญ อาทิ การปรับชื่อแผนเปน้ยุทธศาสตร์การจดัต้ังเครือข่ายศูนย์ความเปน็
เลิศทางการแพทย์ฯ การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความเหล่ือมล้ า การพัฒนาการบริการที่
น าไปสู่ผลประโยชน์ต่อเนื่องทางเศรษฐกจิ การบรูณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และการจดัล าดับความส าคัญที่ชัดเจน
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
55 17 ธันวาคม 2562

 ที่ ทส 1007.2/3112
แผนปฏิบติัการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ ป ีพ.ศ. 
2564-2573 รายสาขา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการ ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อ
การประชุมคร้ังที่ 2/2563 วันที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 
โดยมีมติให้ปรับปรุงแผน โดยผนวกแผนสนับสนุนฯ เข้า
กับแผนปฏิบัติการลดก๊าซรายสาขาเพื่อให้เกิดการบูรณา
การ และแสดงถึงความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
พร้อมทั้งด าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 ก่อนเสนออนุฯ พจิารณาอีกคร้ัง

อยู่ระหว่างการพิจารณา

56 5 ก.พ. 62
พม 0605/1496

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม มีมติเหน็ชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมดังนี้ (1) แผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมไทยฯ ควรเปน็ภาพใหญ่ของการจดัสวัสดิการสังคมในประเทศที่เชื่อมโยงกบั
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) ควรมีการจดัข้อมูลการจดัสรรและการกระจายงบประมาณ
ด้านสวัสดิการสังคมของประเทศในภาพรวมและภาพการกระจายในแต่ละกลุ่มคนและแต่ละ
พืน้ที่ (3) แนวทางการพัฒนายังขาดมิติของการสร้างความเข้มแข็งใหส้ามารถพึงพาตนเองได้ 
(4) ควรเพิม่เติมการวิเคราะหบ์ริบทที่ส่งผลต่อการจดัสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ ในประเด็น
เชิงยุทธศาสตร์ ควรเพิม่เติมแนวทางการจดัสวัสดิการในเร่ืองการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควรมี
มาตรการจงูใจใหภ้าคประชาสังคม ภาคประชารัฐ ภาคธุรกจิเอกชน เข้ามาร่วมสนับสนุน
งบประมาณในการจดัสวัสดิการสังคม อกีทั้งควรทบทวนการยกระดับส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมแหง่ชาติ เปน็องค์กรอสิระที่มีกฎหมายรองรับ โดยควร
สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีกลไกบริหารจดัการในระดับพืน้ที่ สามารถ
ด าเนินการแทนการจดัต้ังหน่วยงานใหม่ และควรปรับกรอบระยะเวลาของร่างแผนฯ จาก 
พ.ศ. 2560-2565 เปน็ "พ.ศ. 2561-2565" เพือ่ใหส้อดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ โดยแจง้หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

25 ม.ิย. 62
ที่ นร 1108/3643

57 13 กมุภาพันธ์ 2562
ที่ นร 0506/ว(ล)5920

5 กมุภาพันธ์ 2562
ที่ ทส 1007.2/331

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหง่ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ใหค้วามเหน็ ครม. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2562 โดยรับทราบมติ คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศแหง่ชาติ และมีข้อสังเกตว่า หลังจากที่แผนแม่บท
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกาศใช้ เหน็ควรให ้ทส. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนการปรับตัวฯเสนอ สศช. 
พิจารณา ต่อไป

ส านักงานฯ ได้ใหข้้อสังเกตโดยควรมีการก าหนดค่าเปา้หมาย ในแต่ละช่วงเวลา (ระยะส้ัน 
ระยะกลาง ระยะยาว) ในแต่ละสาขา รวมทั้งระบพุืน้ที่เปา้หมายใหช้ัดเจน ควรมีการบรุณา
การแนวทางและมาตรการที่มีความเชื่อมโยงในมิติเชิงพืน้ที่ละประเด็นที่มีความจ าเปน็เร่งด่วน
เข้าด้วยกนั ทั้งนี้ใหป้รับปรุงแผนการปรับตัวฯ ใหม้ีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอส านักงานฯ ต่อไป

27 ก.พ. 62
ยธ 0411/805
12 ก.พ. 63
ด่วนที่สุด ที่

ยธ 0411/668

25 ม.ิย. 62
ที่ นร 1108/3644

59 แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐใหพ้ร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส านักงาน ก.พ.

58 (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 
2565)

28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

27 เม.ย. 63
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1108/ว2272

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

กระทรวงยุติธรรม สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนสิทธิมนุษยชนฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การ
สร้างความตระหนักรู้ในหน้าที่ของประชาชนที่ควรปฏิบติัที่น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ของตนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติัและการติดตามผลการ
ด าเนินงานเปน็ระยะๆ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐใหพ้ร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
 โดยในการขับเคล่ือนควรใหค้วามส าคัญกบัประเด็น อาทิ การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน 
การเสริมทักษะและพัฒนาทักษะของบคุลากรภาครัฐ การพัฒนาฐานข้อมูลของบคุลากรภาครัฐ
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
12 ก.พ. 63
ด่วนที่สุด ที่ 

นร 1108/845
และ

ด่วนที่สุด ที่ 
นร 1108/846

60 1 ม.ีค. 62
สธ 0209.02/658

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนปฏิบติัการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหง่ชาติ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)  โดยในการขับเคล่ือนควรใหค้วามส าคัญกบัการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพืน้ที่ การสร้างความ
เชื่อมโยงกบัแผนที่เกี่ยวข้อง และการก าหนดรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

12 ก.พ. 63
ที่ นร 1108/843

และ
ที่ นร 1108/844

61 7 ม.ีค. 62
สธ 5200/721

ร่างแผนปฏิบติัการบรูณาการจโีนมิกส์ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาใหค้วามเหน็และข้อสังเกตประกอบการ
พิจารณาของ ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 แล้ว

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เหน็ชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอและใหก้ระทรวงสาธารณสุขรับความเหน็และข้อสังเกตของ สศช. เพิม่เติมดังนี้ (1) ควร
พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการยกระดับสุขภาพของประชาชน (2) การ
ก าหนดกจิกรรมภายใต้แผนปฏิบติัการ ควรใหค้วามส าคัญกบัการด าเนินโครงการที่เปน็การ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานวิจยั/สถาบนัการศึกษาที่มี
ศักยภาพจากต่างประเทศ

26 ม.ีค. 62
ด่วนที่สุด นร 1111/1754

62 6 ม.ีค. 62 
คค. 0803.3/1816

แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 
(Integrated Master Plan Development at 
Phahonyothin Transport Center)

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่
 8 ส.ค. 62

ส านักงานฯ มีความเห็นให้ คค. ร่วมกับ รฟท. พจิารณาจัดท าแผนแม่บทฉบับ
สมบูรณ์ตามความเห็นของ JICA และจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับเร่งด่วน ปี 2562 -
 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับลดบทบาทของสถานีหัวล าโพง การ
พฒันาสถานีบางซ่ือให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เสนอคณะกรรมการบูรณาการ
แผนการพฒันาพื้นที่สถานีกลางบางซ่ือ และพื้นที่ต่อเนื่อง พจิารณาก่อนเสนอ
ส านักงานฯ พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป

นร 1106/4457 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 
2562

63 20 ม.ีค. 62
พน 0100/85

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

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พจิารณาแล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 62

กก.สศช. มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ โดยมีข้อสังเกตและความเห็น
เพิ่มเติม อาทิ ประเด็นการกระจายเชื้อเพลิง การสร้างความเข้าใจกับประชาชน 
การเร่งรัดพฒันากฎระเบียบในทันการเปล่ียนแปลงของตลาด

10 เม.ย. 62
นร 1106/2100

64 18 เม.ย. 62
คค 0808.2/3082

แผนปฏิบติัการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 
(Action Plan) เพือ่ขับเคล่ือนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ของประเทศ

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 
 5 ก.ค. 62

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมให้ คค. รับไปประกอบการ
พจิารณาด าเนินการ อาทิ ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 ในลักษณะเชิง
ผลลัพธ์ และเร่งจัดท าแผนบูรณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ

นร 1106/3837 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2562

65 2 พ.ค. 62  
ทส 0402/1095

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยู่ระหว่างการวิเคราะหเ์พือ่เสนอคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อ
การประชุมคร้ังที่ 2/2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 แล้ว แต่คณะอนุกรรมการฯ ได้มี
ความเหน็ใหไ้ปปรับปรุงแผนใหม้ีความสมบรูณ์ย่ิงขึ้น

ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
 แล้ว โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้

กลับไปปรับปรุงแล้วน าเสนอใหท้าง สศช. 
เพือ่เข้าอนุกรรมการฯ อกีคร้ัง

59 แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐใหพ้ร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส านักงาน ก.พ.28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐใหพ้ร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
 โดยในการขับเคล่ือนควรใหค้วามส าคัญกบัประเด็น อาทิ การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน 
การเสริมทักษะและพัฒนาทักษะของบคุลากรภาครัฐ การพัฒนาฐานข้อมูลของบคุลากรภาครัฐ
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
66 หนังสือส านัก

นายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0403 (กร 2)/8986 
ลงวันที่ 19 กนัยายน

 2562

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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สศช. ได้มีหนังสือแจง้ไปยังส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) หรือ สศส. เร่ือง ให ้สศส. ด าเนินการตามมติ
สภาฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 ซ่ึงได้เหน็ชอบ และให ้สศส.
 รับความเหน็ของคณะอนุกรรมการฯ และสภาฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการเพิม่เติม และใหเ้สนอ ครม. ตามขั้นตอน

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

67 17 ม.ิย. 62
สธ 59/1733

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แหง่ชาติ พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ พิจารณาแล้ว มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ โดยในการขับเคล่ือนแผนควรใหค้วามส าคัญกบัประเด็น อาทิ การ
เร่งรัดการพัฒนาด้านการวิจยัและพัฒนาด้านวัคซีน การออกกฎระเบยีบตาม พ.ร.บ. ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ. 2561 ใหม้ีผลบงัคับใช้โดยเร็ว การสร้างความร่วมมือกบั
ภาคเอกชนในการพัฒนางานด้านวัคซีน

17 ธ.ค. 62
หนังสือถึง สธ ด่วนที่สุด ที่ 

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

(มติ ครม. 3 ม.ีค. 63)

68 18 ม.ิย. 62
นร. 0107/774

(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562-2565  และ (ร่าง) แผนปฏิบติัการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562-2565

ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี

กองบรูณาการ
นโยบายพัฒนาภาค

กก.สศช. พิจารณาแล้ว เหน็ชอบโดยมีข้อเสนอเพิม่เติม ดังนี้
1. ด าเนินการหาข้อยุติร่วมกนัในประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกบัแผนปฏิรูปประเทศ
2. ปรับปรุงกระบวนการขับเคล่ือน ก ากบั ติดตามการถ่ายโอนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ส่งเสริม อปท. ใหริ้เร่ิมภารกจิใหม่ ๆ ตามอ านาจหน้าที่

ที่ นร 1125/355
ลว. 20 มกราคม 2563

69 5 ส.ค. 62
มท 5601/1244

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

กระทรวงมหาดไทย 
(องค์การจดัการน้ าเสีย)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยู่นระหว่างการวิเคราะหเ์พือ่เสนอคณะอนุกรรมการด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
น าเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ พิจารณาใน
ล าดับต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

70 21 ส.ค. 62
ทส 0304/1960

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วมีข้อเสนอแนะข้อคิดเหน็ และใหน้ าเสนอ
กรรมการ สศช. พิจารณา

สภาฯ มีมติเหน็ชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2580

ที่ นร 1107/ว 4192
ลงวันที่ 21 ก.ค. 63

71 23 ส.ค. 62
ด่วนที่สุด

อว 6201/ว2343

(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

กระทรวงอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ 
พิจารณา แล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 พือ่น าเสนอสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ พิจารณาต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

72 20 ส.ค. 62
ทส 1003.4/11304

แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง

ผ่านการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ
ในการประชุมฯ คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการของแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยมีข้อเสนอเพิม่เติม

นร 1110/ว 2365
30 เม.ย. 63

73 3 ธ.ค 62 
ทส 1007.2/2991

(ร่าง) แผนปฏิบติัการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนที่น า
ทางลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหว่างการวิเคราะหเ์พือ่เสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
74 หนังสือกระทรวง

อตุสาหกรรม ด่วน
ที่สุด ที่ อก 

0804/7398 ลงวันที่ 
30 ก.ย. 2562

แผนปฏิบติัการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ.
 2562-2571

กระทรวงอตุสาหกรรม กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สศช. ได้มีหนังสือแจง้ไปยัง อก. เร่ืองให ้อก. ด าเนินการตามมติ
สภาฯ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ซ่ึงได้เหน็ชอบ และให ้อก. รับ
ความเหน็ที่คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการ โดยปรับ
ชื่อแผนและระยะเวลาเปน็ "แผนปฏิบติัการด้านการพัฒนา
อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่  1 (พ.ศ. 2562 - 2570)" 
เพือ่ใหส้อดคล้องกบัมติ ครม.  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60 และระยะเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ และให ้อก. รับความเหน็สภาฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการเพิม่เติม และใหเ้สนอ ครม. ตามขั้นตอน

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

75 พน 0100/478
27-พ.ย.-2562

แผนยุทธศาสตร์การก ากบักจิการพลังงาน ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 
2563-2567) และแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ย 
และประมาณการรายได้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
 ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน

ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
กจิการพลังงาน

กคพ ส านักงานฯ ได้เสนอความเหน็ต่อส านังานคณะกรรมการก ากบั
กจิการพลังงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเหน็ใหพ้ิจารณาทบทวนการก าหนดชื่อแผนและ
ระยะเวลาด าเนินการใหส้อดคล้องกบัหว้งเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ 
แผนปฏิบติัการด้านการก ากบักจิการพลังงาน ระยะที่... (พ.ศ. 2563-2565) และเหน็ควรให้
ความเหน็ชอบแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ย และงบประมาณการรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กกพ. ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

นร 1106/7329 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

76 26 ธ.ค 62 ที่ ทส 
1009.2/3193

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กทว./สุภาพร       
โทร. 1524

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อการประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 19 
มีนาคม 2563 คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะข้อคิดเหน็ และ
ใหน้ าเสนอกรรมการ สศช. พิจารณา

สภาฯ มีมติเหน็ชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2580

ที่ นร 1107/ว 4192
ลงวันที่ 21 ก.ค. 63

77 19 ธ.ค. 62
ที่ ศธ 0302/4202

(ร่าง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแหง่ชาติสู่การปฏิบติั พ.ศ. 
2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการ (ร่าง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิฯ โดยมีประเด้นที่ควร
มุ่งเน้น อาทิ การก าหนดกรอบคุณวุฒิใหท้ันต่อบริบทการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การก าหนดรายละเอยีดผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่รองรับเปา้หมายทั้งด้านวิชาการ
และความเปน็มืออาชีพ การก าหนดเปา้ประสงค์และตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธ์ิการ
ด าเนินงานทั้งระบบ และการประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

18 พ.ค. 63
ที่ นร 1108/2715

และ
18 พ.ค. 63

ที่ นร 1108/2716

78 9 ม.ค. 63
ที่ ศธ 0302/66

(ร่าง) แผนปฏิบติัการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขา
อาชีพที่มีความจ าเปน็เร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบ
คุณวุฒิแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบติัการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนฯ โดย
มีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การมีกลไกในการประมาณการความต้องการก าลังคนถึงระดับ
อาชีพอย่างเปน็ระบบ การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการผลิตก าลังคน การพัฒนา
กลไกเทียบโอนประสบการณ์และการรับรองคุณวุฒิจากการเรียนคอร์สระยะส้ันและการเรียน
ในลักษณะ Micro degree การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละเร่ืองที่ชัดเจน และการ
จดัท าสาขาอาชีพต้นแบบที่สอดคล้องกบัความจ าเปน็เร่งด่วน

18 พ.ค. 63
ที่ นร 1108/2717

และ
18 พ.ค. 63

ที่ นร 1108/2718

79 13  ม.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่

พม 0402/473

แผนปฏิบติัการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2568) 
ฉบบัปรับปรุง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนปฏิบติัการด้านผู้สูงอายุฯ โดยในการขับเคล่ือนควรมุ่งเน้น
ประเด็นส าคัญ อาทิ 
การปรับปรุงตัวชี้วัด จดุมุ่งเน้นการด าเนินงานที่แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
กบักลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจน และการใหค้วามส าคัญกบัการน าทรัพยากรบางส่วนในการดูแลเด็ก
และเยาวชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นชุมชน และการส่งเสริมการ
ออม

18 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1108/2719
และ

18 พ.ค. 63 
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1108/2720
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
80 24 ม.ค. 63

ที่ ยธ 1005/373
นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบติัการด้านคนหาย คนนิร
นามและศพนิรนาม พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการ นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบติัการด้านคนหายฯ โดย
ควรมุ่งเน้นประเด็นส าคัญในการขับเคล่ือน อาทิ การจดัท าระบบฐานข้อมูลด้านคนหาย คน
นิรนาม และศพนิรนามที่เปน็ปจัจบุนั การจดัท าข้อมูลดีเอน็เอที่ไม่เปน็การละเมิดสิทธิส่วน
บคุคล การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์และมีค่า
เปา้หมายที่ชัดเจน การปรับชื่อและระยะเวลาใหส้อดคล้องกบัมติคณะรัฐมนตรี

16 ก.ค. 63
ที่ นร 1108/4076

และ 
ที่ นร 1108/4077

81 13 ก.พ. 63
ที่ ยธ 1122/2999

แผนปฏิบติัการด้านการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
 2563 - 2565

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนปฏิบติัการด้านการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติดฯ 
โดยมีข้อสังเกตและประเด็นที่ควรมุ่งเน้น อาทิ การเพิม่มาตรการทางเลือกใหม่ในการแกไ้ช
ปญัหา
ยาเสพติด การน าหลักบวร (บา้น-วัด-โรงเรียน) มาเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในระดับพืน้ที่
 การเพิม่เติมและติดตามกลไกการขับเคล่ือนในแต่ละระดับไม่ใหท้ับซ้อน การปรับตัวชี้วัดที่
สะท้อนผลลัพธ์และมีค่าเปา้หมายที่ชัดเจนและท้าทาย

16 ก.ค. 63
ที่ นร 1108/4078

และ 
ที่ นร 1108/4082

82 คค 0808.2/1202 13
 ก.พ. 63

แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ ระยะ 15 ป ี
(พ.ศ. 2562-2576)

กระทรวงคมนาคม กคพ. ส านักงานฯ ได้แจง้ความเหน็เพิม่เติมต่อกระทรวงคมนาคมเพือ่
ประกอบการปรับปรุงแผนฯ กอ่นน าไปสู่การปฏิบติัเมื่อวันที่ 3 
เม.ย. 63

ส านักงานฯ เหน็ควร 1)ใหป้รับชื่อแผนเปน็แผนปฏิบติัการด้าน.....2)ใหก้ าหนดค่าเปา้หมาย
โดยแสดงเปน็สัดส่วนของค่าเปา้หมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3)วิเคราะหค์วาม
เชื่อมโยงกบัแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 4)ใหค้วามส าคัญในการจดัสรรวงเงินลงทุนด้านการ
พัฒนาบคุลากร และ 5)วิเคราะหก์ารบริหารความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นด้วย

นร 1106/1913 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

83 2 ม.ีค. 63
ที่ นร 0111/346

ตอบความเหน็ ครม.
20 ส.ค. 63

ด่วนที่สุด ที่ นร
0507/ว(ล) 25336

แผนปฏิบติัการบรูณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2564 - 2565)

ส านักนายกรัฐมนตรี
(มูลนิธิปดิทองหลังพระฯ)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียมทางสังคม

สายงานฯ ได้เสนอความเหน็ ต่อ สลค. เพือ่ประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีแล้ว

สศช. เหน็ควรสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
บรูณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงฯ

25 ส.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่ นร 1105/4946

84 24 ก.พ. 60 
ด่วนที่สุด ที่ พณ 

0912.4/843

ร่างแผนปฏิบติัการด้านการพัฒนาพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565)

คณะกรรมการพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สศช. มีหนังสือแจง้ไปยังประธานคณะกรรมการพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์รับทราบผลการพิจารณาของสภาฯ

สภาฯ มีมติใหค้ณะกรรมการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์รับความเหน็ของสภาฯ ไปพิจารณา
ปรับปรุงเพิม่เติมร่างแผนฯ ฉบบัดังกล่าวใหม้ีความสมบรูณ์ครบถ้วน และด าเนินการตาม
ขั้นตอนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

7 พ.ค. 64
นร 1114/2757

85 24 ก.พ. 63
กษ 0518/813

แผนการบริหารจดัการประมงทะเลประเทศไทย พ .ศ. 2563 - 
2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

เข้าใหม่รอบ ม.ิย. 63

86 22 เม.ย. 63
ที่ สธ 0407.5/1486

แผนยกระดับความมั่นคงและความเปน็เลิศด้านควบคุมโรค
ของประเทศ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของ สศช. ต่อหน่วยงานเจา้ของ
เร่ืองแล้ว

สศช. เหน็ว่า แผนยกระดับความมั่นคงและความเปน็เลิศด้านควบคุมโรคฯ ไม่เข้าข่ายต้อง
เสนอใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณา อย่างไรกต็าม ในการน าแผนไปสู่การปฏิบติั ควรบรูณาการกบั
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดฯ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2 ม.ิย. 63
ที่ นร 1108/3146
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
87 27 เม.ย. 63

ด่วนที่สุด ที่ 
อว 0222.2/4725

(ร่าง) แผนด้านการอดุมศึกษาเพือ่ผลิตและพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการ (ร่าง) แผนด้านการอดุมศึกษาเพือ่ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศฯ โดยควรมุ่งเน้นประเด็นส าคัญเพิม่เติม อาทิ การก าหนดบทบาทการอดุมศึกษา
ใหค้รอบคลุมตาม พ.ร.บ.การอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 การค านึงถึงขนาดและความหลากหลาย
ของสถาบนัอดุมศึกษา การเพิม่เติมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เปน็ทางเลือก
ใหม่ ๆ การจดัสรรงบประมาณใหส้นองด้านอปุสงค์ที่เปน็รูปธรรม การปรับปรุงส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอดุมศึกษาฯ ใหเ้ปน็หน่วยงานสมัยใหม่

16 ก.ค. 63
ที่ นร 1108/4083

และ 
ที่ นร 1108/4084

88 คร้ังที่ 1
8 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด 

ที่ สช.สย.0439/2563

คร้ังที่ 2
19 ม.ิย. 63
ที่ สช.สย. 

0686/2563

ร่างแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2563 - 
2570

ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพฯ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม อาทิ การก าหนดเปา้หมายใหม้ีความชัดเจน การแสดงใหเ้หน็ภาพอนาคตของระบบ
สุขภาพในอนาคตที่ชัดเจนแล้วจงึก าหนดมาเปน็ประเด็นการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพให้
สอดคล้อง การใหค้วามส าคัญกบักลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพนอกสายหลัก การบรูณาการ
กบัแผนที่เกี่ยวข้อง การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน

11 ส.ค. 63
ที่ นร 1108/4619

และ
ที่ นร 1108/4620

89 19 พ.ค. 63
ที่ พม 0304/6544

ร่างแผนปฏิบติัการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกี่ยวกบัอสีปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนปฏิบติัการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกี่ยวกบัอสีปอร์ตต่อเด็กฯ โดยในการขับเคล่ือน ควรมุ่งเน้นความครอบคลุมทั้งผลกระทบเชิง
บวกและลบ ตลอดจนควรพิจารณาเพิม่เติม อาทิ การสนับสนุนการวิจยัเกมออนไลน์และอี
สปอร์ต และการส่งเสริมใหม้ีพืน้ที่และกจิกรรมสร้างสรรค์ใกล้บา้น

11 ส.ค. 63
ที่ นร 1108/4617

และ
ที่ นร 1108/4618

90 20 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่ 

นร 0220.02/1237

(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แหง่ชาติ ฉบบัที่ 5 
พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบบัปรับปรุงใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป)ี

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แหง่ชาติ กรมประชาสัมพันธ์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แหง่ชาติฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบรการจดัการระบบเตือนภัยฉุกเฉิน 
การสร้างทักษะรู้เท่าทันส่ือ การพัฒนาช่องทางใหส้อดคล้องกบั
การรับส่ือของแต่ละกลุ่ม การสนับสนุนการศึกษาวิจยัด้านประชาสัมพันธ์ และการก าหนด
ตัวชี้วัดใหส้ะท้อนความกา้วหน้าการด าเนินงาน

16 ก.ค. 63
ที่ นร 1108/4085

และ 
ที่ นร 1108/4086

91 11 ม.ิย. 63
 ที่ พม 0605/7867

ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2563 -
 2565)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติมในการขับเคล่ือน อาทิ 
การเชื่อมโยงการจดัสวัสดิการของทั้งประเทศ การมี
ฐานข้อมูลกลางของทั้งความต้องการและการจดัสวัสดิการ 
การส่งเสริมบทบาท อปท. ในการจดัสวัสดิการ การส่งเสริมการจดัสวัสดิการเชิงรุก การ
ทบทวนการศึกษาความเปน็ไปได้ของการจดัท าภาษีเฉพาะที่ขัดต่อ พ.ร.บ. วินัยการเงินการ
คลัง พ.ศ. 2561 การเพิม่เติมตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการกระจายการจดัสวัสดิการ
ในระดับพืน้ที่

11 ส.ค. 63
ที่ นร 1108/4621

และ
ที่ นร 1108/4622

92 ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ด่วนที่สุด ที่ นร 

๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๑๕๕

แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑
 - ๒๕๘๐)

ส านักงานทรัพยากรน้ าแหง่ชาติ กทว./บญุชุบ    
โทร. 1505

ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒ โดย สศช. ได้
เสนอความเหน็ประกอบการพิจารณาของ ครม.ไปเมื่อ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขั้นตอนการเสนอแผนเปน็การเสนอเข้า 
ครม. โดยตรง ไม่ผ่านตามขั้นตอนการพิจารณาแผนระดับ 3 ตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 60

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว  28 พฤษภาคม 2562/ ด่วนที่สุด ที่ นร 
1107/2938
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
93 1/10/2562 ด่วนที่สุด

 ที่ นร 1107/5778
แผนปฏิบติัการขับเคล่ือนวาระแหง่ชาติ "การแกไ้ขปญัหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กทว. /วิสสุตา+บญุสิ
ตา

โทร 1540 / 1523

ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย สศช. ได้เสนอ
ความเหน็ประกอบการพิจารณาของ ครม.ไปเมื่อ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขั้นตอนการเสนอแผนเปน็การเสนอเข้า ครม. 
โดยตรง ไม่ผ่านตามขั้นตอนการพิจารณาแผนระดับ 3 ตามมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 60

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว 1 ตุลาคม 2562 / ด่วนที่สุด ที่ นร 
1107/5778
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
94 19 พ.ค. 2563  

สพร 2563/1404
15 ก.ย. 2563  
สพร 2563/2678

7 ต.ค. 2563
สพร 2563/3112

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 
2565 (ฉบบัปรับปรุง)

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล 
(องค์การมหาชน)

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาฯ  ไปยัง สพร. และแจง้ 
สลค. 
ด้วยแล้ว - ใหส้ านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (สพร.) ปรับปรุง (ร่าง)
 แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบบัปรับปรุง)  

สภาฯ มีมติเหน็ชอบร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลฯ โดยมีข้อเสนอแนะใหคั้ดเลือกโครงการ
ส าคัญในร่างแผนฯ ที่จ าเปน็ต้องได้รับการจดัสรรงบประมาณในป ีพ.ศ. 2565 และ สพร. ควร
เตรียมกระบวนการยกร่างแผนฯ ฉบบัต่อไป เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการได้ต่อเนื่องและทันกบั
ช่วงระยะเวลาของกระบวนการด้านงบประมาณ

16 พ.ย. 63 
เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1101/6738

95 26 ม.ิย. 63
ที่ สธ 0211/2394

แผนปฏิบติัการด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การก าหนด
วัตถุประสงค์ใหค้รอบคลุมการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น ชุมชน และ
ภาคเอกชน การก าหนดจดุเน้นของแผนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบการ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย การก าหนดประเด็นส าคัญในการขับเคล่ือนทั้งการบรูณาการ
ความร่วมมือทั้งในระดับส่วนกลาง พืน้ที่ และภาคเอกชน การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการบรูณาการกบัแผนอื่น  และการติดตามประเมินผลแผน

10 พ.ย. 63
ที่ นร 1108/6616

และ
ที่ นร 1108/6617

96 6 ส.ค. 63
ที่ พม 0503/11030

(ร่าง) แผนปฏิบติัการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้แจง้ผลการพิจารณาของ สศช. ต่อกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว

สศช. เหน็ว่าแผนปฏิบติัการด้านครอบครัวฯ ไม่มีความจ าเปน็ต้องเสนอใหค้ณะรัฐมนตรี
พิจารณา ทั้งนี้ มีช้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ ก าหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกบัการสร้าง
สมดุลชีวิตครอบครัวและการท างาน อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของครอบครัว
 การจดัท าโครงการที่สอดคล้องกบัครอบครัวเฉพาะที่มีรูปแบบหลากหลายซับซ้อน การ
ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนและการติดตามผลการด าเนินงาน

9 ก.ย. 63
ที่ นร 1108/5287

97 19 ส.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่ วธ 
0602/กท 95

(ร่าง) แผนปฏิบติัการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(พ.ศ. 2563 - 2565)

กระทรวงวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การปรับปรุงวิสัยทัศน์
ใหม้ีความชัดเจนครอบคลุม การบรูณาการร่วมกบัหลายหน่วยงาน การพัฒนาทักษะด้านงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือน การต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
ไทยร่วมสมัยใหเ้ปน็ Creative Culture การติดตามประเมินผล

10 พ.ย. 63
ด่วนที่สุด ที่ นร 1108/6618

และ
ด่วนที่สุด ที่ นร 1108/6619

98 20 ก.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่ รภ 

0004/1062

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแหง่ชาติ (พ.ศ. 2561
 – 2564)

ส านักงานราชบณัฑิตยสภา กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้เสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติแล้ว เหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการ โดยมีความเหน็เพิม่เติม อาทิ การเลือกภาษาต่างประเทศ
เปน็ภาษาที่ 2 การสร้างความสมดุลระหว่างภาษาแม่กบัภาษาไทย การปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

10 พ.ย. 63
ด่วนที่สุด ที่ นร 1108/6620

99 3 ก.ย. 63
ด่วนที่สุด ที่ สธ 
1009.6/3326

(ร่าง) นโยบายแหง่ชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบยาแหง่ชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบในหลักการ โดยควรมีความเหน็เพิม่เติม อาทิ การก าหนดวิสัยทัศน์
ใหค้รอบคลุมการพัฒนาอตุสาหกรรมยาของประเทศ การเพิม่เติมความส าคัญของการพัฒนา
อตุสาหกรรมยาภายในประเทศใหพ้ึง่พาตนเองได้ การควบคุมคุณภาพการผลิตยา การส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การสนับสนุนการวิจยัพัฒนายาสมุนไพร การเตรียมการรองรับความ
ตกลง CPTPP และการบรูณาการกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

10 พ.ย. 63
ด่วนที่สุด ที่ นร 1108/6621

และ
ด่วนที่สุด ที่ นร 1108/6622

100 6 ส.ค. 2563  
ปช 0032/0140

แผนปฏิบติัการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ส านักงาน ป.ป.ช. กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาฯ  ไปยัง ส านักงาน ป.ป.ช.
 และ
แจง้ต่อ สลค. ในเบือ้งต้นด้วยแล้ว - ผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐและความมั่นคง และสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติแล้ว

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการแผนปฏิบติัการต่อต้านการทุจริตฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม
 อาทิ ควรประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา  การก าหนดตัวชี้วัดเพิม่เติม 
และปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบทรัพย์สินของส านักงาน ป.ป.ช. เปน็ต้น

29 ต.ค. 63 
เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1101/6315 

101 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 - 2580 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 ม.ิย. 6314 เม.ย. 63 
พน 0100/147

16 ม.ิย. 63
นร 1106/3412

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว

- 15 -



วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
102 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561

 - 2580
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน
กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

103 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟฟ้าของประเทสไท พ.ศ. 2561 -
2580 ฉบบัปรับปรุงคร้ังที่ 1

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

104 แผนบริหารจดัการกา๊ซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

105 แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 - 2567 
และ แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 -
 2567

ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

106 14 ต.ค. 63
ที่ พม 0503/14726

(ร่าง) แผนปฏิบติัการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ
 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แล้ว โดยคณะอนุกรรมการฯ 
เหน็ควรใหห้น่วยงานปรับแกไ้ขร่างแผนแล้วส่งกลับมาให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอกีคร้ัง

107 16 พ.ย. 63
ที่ ศธ 0311/3704

(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570 กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เหน็ชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การก าหนดกลุ่มเปา้หมายที่ชัดเจน การ
ก าหนดปรัชญ่ในการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านพัฒนาการ การใหค้วามส าคัญกบันโยบายโดย
ใช้ฐานครอบครัวเปน็หลัก การขยายผลตัวอย่างการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่ดี การประเมินประสิทธิผลและปญัหาอปุสรรคของมาตรการเชิงสวัสดิการ การ
วิจยัเชิงส ารวจระยะยาวในการหาปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาเด็ก การบรูณาการและส่งต่อ
ข้อมูลในช่วงรอยต่อพัฒนาการช่วงต่าง ๆ การปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเล้ียงดูบตุร การ
ก าหนดเปา้ประสงค์และตัวชี้วัดใหส้ะท้อนผลลัพธ์ การพัฒนากลไกขับเคล่ือนแผน

19 ก.พ. 64
ที่ นร 1108/1022

108 20 ม.ค.64
ที่ นร 5311/143

ร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 สภาฯ มีมติใหส้ านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรับความเหน็ของ สภาฯ 
ไปพิจารณาปรับปรุงเพิม่เติมร่างแผนฯ ฉบบัดังกล่าว ใหม้ีความสมบรูณ์ครบถ้วน และ
ด าเนินการตาม ขั้นตอนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้มีหนังสือ แจง้ผล
ไปยังส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว

9 ม.ีค. 64
ที่ นร 1114/1432

109 7 ม.ค. 64
ที่ ศธ 5304.1/145

(ร่าง) แผนปฏิบติัการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ ป ีพ.ศ. 2564 - 2580

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ขาติต่อหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เหน็ชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การก าหนดนิยามและกลุ่มเปา้หมายผู้มี
ความสามารถพิเศษที่มากกว่าการวัดจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว และครอบคลุมทั้งคน
ไทยในต่างประเทศและคนต่างประเทศไนไทย  การมีแนวทางเฉพาะต่อเนื่องในทุกระดับชั้นที่
สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ การบม่เพาะคุณลักษณะที่ดีและการเตรียมความพร้อมครู
และผู้เกี่ยวข้องใหม้ีความเข้าใจในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ การสร้างเส้นทางอาชพ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงศักยภาพสูงสุด การดึงดูดผู้มีความสามารถสูงจาก
ต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือกบัภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

10 ม.ีค. 64
ที่ นร 1108/1455

110 16 ม.ีค. 64
ที่ สธ 0239.01/985

แผนปฏิบติัการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ. 2564 - 2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้น าเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติแล้ว โดยอยู่ระหว่างการรับรองรายงานการประชุมของ
สภาฯ

14 เม.ย. 63 
พน 0100/147

16 ม.ิย. 63
นร 1106/3412

สภาฯ มีมติเหน็ชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
111 2 ม.ิย. 64

ที่ สธ 0404.2/1983
(ร่าง) แผนปฏิบติัการด้านการควบคุมยาสูบแหง่ชาติ ฉบบัที่สาม
 พ.ศ. 2565 - 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจดัท าวาระเพือ่ประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

112 19 ม.ิย.63
ด่วนที่สุด ที่ ดศ 
0411/ว2535

(ร่าง) แผนปฏิบติัการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2569)

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

สศช. พิจารณาแล้วเสร็จ และส่งความเหน็ให ้สดช. แล้ว สศช. พิจารณาแล้วเหน็ชอบ (ร่าง) แผนปฏิบติัการฯ และให ้ดศ.บรูณาการแผนระดับที่ ๓ ที่
เกี่ยวข้องไว้ภายใต้แผนแม่บท/แผนปฏิบติัการพัฒนาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม (แล้วแต่
กรณี) กอ่นที่จะเสนอให ้สศช.  พร้อมทั้งมีข้อสังเกตในเร่ือง เปา้หมายตัวชี้วัดในระดับภาพรวม
 แนวทางการส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเข้ามามีบทบาท และแนวทางการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัการฯ

113 29 ม.ิย. 63/
5 ก.ค. 64

ดศ 0411/2712

นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
(แผนปฏิบติัการ)

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

อย่ระหว่างพิจารณา

114 6 ม.ค.64
ด่วนที่สุด ที่ ดศ 

0100.3/92

ร่างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกบัธรุกรรมอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 
พ.ศ. 2564 - 2565

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

อย่ระหว่างพิจารณา

115 11 ม.ิย.64
ด่วนที่สุด ที่ ดศ 
0408.3/2409

แผนปฏิบติัการด้านโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีดิจทิัล ระยะที่
 1 (พ.ศ. 2565 – 2570)

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน

อย่ระหว่างพิจารณา

116 19 ส.ค. 63
กก 0203/4373

21 พ.ค. 64
กก 0203/2218

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแหง่ชาติ ฉบบัที่ 2  (พ.ศ. 
2564-2565) ฉบบัปรับปรุง

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

เสนอสภาฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 อยู่ระหว่างรอรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

117 21 พ.ค. 64 
กก 5301/2223

แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพืน้ที่พิเศษ เพือ่การ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเลย (พ.ศ. 2563-2570)

 องค์การบริหารการพัฒนา
พืน้ที่พิเศษเพือ่การท่องเที่ยว 
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สศช. ส่งหนังสือที่ นร 1114/3704 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
5638 2564 ใหห้น่วยงานเจา้ของแผนปรับปรุงแผนและเพิม่เติม 
ความครบถ้วนของเอกสารกอ่นเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแหง่ชาติ

หมายเหตุ
ขาว แล้วเสร็จ - เสนอ ครม. เพือ่ทราบ/เพือ่พิจารณา แล้ว 84

เทาออ่น อยู่ระหว่างพิจารณาของสายงาน

เทาเข้ม อยู่ระหว่างพิจารณา และแจง้กลับหน่วยงานใหท้บทวนและ
ปรับปรุงแดง ยกเลิกการด าเนินการ 2

เขียว ผ่านการพิจารณาของ สศช. ณ ส้ิน ม.ีค.64 2
รวมทัง้สิ้น 117

29
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วันที ่(เรือ่งเข้า) วันที ่(เรือ่งออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนมถุินายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

*** 2 พ.ย. 61
พม 0402/15182

มาตรการขับเคล่ือนระเบยีบวาระแหง่ชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ความเหน็ใหก้ระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพือ่ทราบแล้ว

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

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

*** 4 ม.ีค. 63
กษ 0518/1003

แผนปฏิยัติการแหง่ชาติเพือ่การอนุรักษ์และการบริหารจดัการ
ฉลามของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนา
ขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ความเหน็ใหก้ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพือ่ทราบแล้ว

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

17 ม.ีค. 63
ที่ นร 1114/1551

*** 29 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0205/1527

แผนการด าเนินงานระยะ 5 ป ีฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2568) 
ของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
เพือ่ความย่ังยืนของซีมีโอ

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของ สศช. ต่อหน่วยงานเจา้ของ
เร่ืองแล้ว

สศช. เหน็ว่า แผนดังกล่าว ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกล่ันกรองแผนระดับ 3 เนื่องจาก ไม่มี
กฎหมายก าหนดและไม่มีการบรูณาการกบัหน่วยงานอื่น

24 ม.ิย. 63
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1108/3595

***
9 ม.ิย. 63
ด่วนที่สุด 

ที่ ศธ 0205/1679

แผนการด าเนินงานระยะ 5 ป ีฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2568) 
ของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระทรวงศึกษาธิการ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของ สศช. ต่อหน่วยงานเจา้ของ
เร่ืองแล้ว

สศช. เหน็ว่า แผนดังกล่าว ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกล่ันกรองแผนระดับ 3 เนื่องจาก ไม่มี
กฎหมายก าหนดและไม่มีการบรูณาการกบัหน่วยงานอื่น

24 ม.ิย. 63
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1108/3596

*** 18 พ.ค. 64
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 

0327/4073

แผนปฏิบติัการด้านการสร้างความเขื่อมั่นต่อชุมชนด้วย
มาตรการคุมประพฤติ (พ.ศ. 2564 - 2570)

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

สายงานฯ ได้มีหนังสือแจง้ผลการพิจารณาต่อกระทรวงยุติธรรม
แล้ว

สายงานพิจารณาแล้ว เหน็ว่า แผนฉบบันี้ เปน็แผนระดับ 3 ที่ไม่จ าเปน็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
 เนื่องจากมีลักษณะเปน็ภารกจิปกติเปน็หลัก และไม่ได้บรูณาการมากกว่า 1 กระทรวง รวมถึง
ไม่มีกฎหมายที่ก าหนดใหม้ีการจดัท าแผน

2 ม.ิย. 64
ที่ นร 1108/3314

ไม่เข้าข่ายเป็นแผนระดับที่ 3 /แผนปฏิบัติการด้าน...
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