
วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

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

(ส่งเอกสารครบถ้วน)

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผน
แม่บทการบริหารจดัการแร่ (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเม่ือวันท่ี 7 มี.ค. 61 และ 2 พ.ค. 61 และ
สายงานฯ ได้แจง้ผลการพิจารณาให้กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ฯ และเห็น
ควรให้ปรับปรุงรายละเอยีดของแผนแม่บทฯ อาทิ การก าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองในระยะ
เร่ิมแรก เป้าหมายและตัวช้ีวัดเชิงผลสัมฤทธ์ิ กลไกการตัดสินใจในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ในแต่ละ
ช่วงเวลา เป็นต้น

4 มิ.ย. 61 
นร 1114/3404

2 4 ม.ค. 61
กต 0206/13934

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

กระทรวงการต่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐเรียบร้อย
แล้ว โดยอยู่ระหว่างรอแผนแม่บทฯ ด าเนินการแล้วเสร็จตามมติ
คณะกรรมการฯ เพื่อน ามาพิจารณาความสอดคล้องต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานประสานกบัหน่วยงานเจา้ของผนฯ

3 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2564)

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการก าหนด
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ และการเพิ่มเติมมาตรการแนวทางการด าเนินงานท่ีช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

3 พ.ค. 61
นร 1111/2620

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบแผน โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นการปรับเพิ่มเติม
โครงการส าคัญในการพัฒนาสตรีและการปรับตัวช้ีวัดให้สอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์และแผนการ
ด าเนินงาน

26 เม.ย. 61
นร 1111/2395

5 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบแผน โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นการจดักลุ่ม
โครงการให้สอดคล้องกบัแนวทางในแต่ละยุทธศาสตร์ การปรับโครงการท่ีไม่สอดคล้องกบัเป้าหมาย
การพัฒนา การปรับตัวช้ีวัดให้มีความชัดเจนและท้าทาย และการเช่ือมโยงการท างานกบักลไกอืน่ใน
ระดับพื้นท่ี

3 พ.ค. 61
นร 1111/2621

6 26 ม.ค. 61
พม 0302/1119

ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ท าหนังสือแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างแผนพัฒนาเด็กฯ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมในประเด็นการก าหนดวิสัยทัศน์ให้สะท้อนผลลัพธ์การพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ และการ
ก าหนดกลไกการขับเคล่ือนให้ชัดเจน

30 พ.ค. 61
นร 1111/3127

7 29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นช่ือของแผน
แม่บท และการก าหนดเป้าประสงค์หลักของแผน

21 พ.ค. 61
นร 1111/2980

8 31 ม.ค. 61
กก 0305/555

ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการเพิ่มเติมแนว
ทางการพัฒนากจิกรรมนันทนาการ การทบทวนตัวช้ีวัด และการก าหนดกลไกการขับเคล่ือนท่ีชัดเจน

4 พ.ค. 61
นร 1111/2662

9 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตามความเห็นและ
ส่งแผนฯ เข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนอกีคร้ัง

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจดัส่งแผนฯ เพื่อให้คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาต์ประกอบการ
จดัท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต์ด้วย

10 13 ก.พ. 61
กษ 2908/771

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

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเม่ือวันท่ี 4 เม.ย. 61 และสายงานฯ ได้
แจง้ผลการพิจารณาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพื่อ
ด าเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ยางพาราฯ มีความสมบูรณ์ และรัฐบาลสามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทย เห็นควร
พิจารณาน าประเด็นส าคัญตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปทบทวนกอ่นเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

22 พ.ค. 61
นร 1114/2956

11 20 ก.พ. 61
ดศ. 0405/382

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทัิลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม
(ช่ือเดิม : ร่างแผนพัฒนาดิจทัิลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) และร่างแผนปฏิบัติการดิจทัิลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564))

ส านักงานคณะกรรมการดิจทัิลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงดิจทัิลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติพจิารณา
แล้ว เมือ่วันที่ 4 ก.ค. 61

กก.สศช. มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ โดยมีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม อาทิ 
ประเด็นการก าหนดมาตรการและแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการอนิเทอร์เน็ตจาก
โครงข่ายเน็ตประชารัฐมากขึ้น และน าความเห็นดังกล่าวเสนอ ครม.เพื่อประกอบการ
พจิารณาต่อไป

10 ส.ค. 61
นร 1115/4929

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

คมนาคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ แจง้ผลการพิจารณาให้ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมทราบ เพื่อ
ด าเนินการต่อไป

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

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

- 1 -



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

13      28 ก.พ. 61     
วธ 0208/698

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

กระทรวงวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทราบแล้ว
และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี วธ 0208/2282 ลงวันท่ี
 27 พ.ค. 2562 เร่ือง การน าเสนอร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2563-2565) เข้าท่ีประชุม ครม.
 มายัง สศช. โดยแจง้ว่าได้ปรับปรุงร่างแผนฯ ให้สอดคล้องกบัแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยแล้ว จงึเสนอให้ สศช.พิจารณา
ด าเนินการกล่ันกรองตามขั้นตอนต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็น การต้ังเป้าหมายและการก าหนดตัวช้ีวัด การก าหนด
จดุเน้นในแนวทางการพัฒนา การศึกษาวิจยัองค์ความรู้ และการให้ความส าคัญกบัส่ือดิจทัิล

3 ต.ค. 61
ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 1111/6158

14 19 มี.ค. 61
ดศ. 0407/611

ร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงดิจทัิลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติพจิารณา
แล้ว เมือ่วันที่ 19 ธ.ค. 61

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมีความเห็นให้หน่วยงานเจ้าสังกดัปรับปรุงแผนฯ ตาม
ข้อเสนอแนะ และน าความเห็นดังกล่าวเสนอ ครม. เพื่อประกอบการพจิารณาต่อไป

16 ม.ค. 62
ด่วนท่ีสุด

นร 1115/269

15 27 มี.ค. 61
กษ 0509.3/1705

แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ากระบวนการเสนอแผนดังกล่าว
ยังขาดความสมบูรณ์ ส านักงานฯ จงึท าหนังสือแจง้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด าเนินการเพิ่มเติม โดย ลศช. ได้ลงนามในหนังสือแจง้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 
17 เม.ย. 2561

ส านักงานฯ เห็นควรให้หน่วยงานเจา้ของแผนน าเสนอขอความเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) ต่อคณะกรรมการนโยบายการประมง
แห่งชาติกอ่น และด าเนินการจดัท ารูปแบบการสรุปแผนแม่บทดังกล่าวเสนอต่อ ส านักงานฯ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีท่ีก ากบัดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 8 มี.ค. 61
ท่ี รง 0206.1/786

แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขับเคล่ือนนโยบายครัวไทยสู่
ครัวโลก

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงแรงงาน 
เพื่อทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน 7 มิ.ย. 61 
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1111/3511

17 26 มี.ค. 61
สธ 0211/7403

แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจงัหวัดนครราชสีมา
 (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน  4 มิ.ย. 61 
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1111/3414

18 29 มี.ค. 61
สคช. 183/2561

แผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านช่างอากาศยานเพื่อเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความเห็นต่อสถาบันฯ เมือ่วันที่ 29 มีนาคม
 2561

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีข้อสังเกตเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนฯ ต่อไป 29 มี.ค. 61
ท่ี นร 1115/1868

19 30 มี.ค. 61
ด่วนท่ีสุด

สธ 0805.3/1168

ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจติแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการก าหนด
แนวทางการพัฒนาท่ีรองรับบริบทในอนาคต และการบูรณาการกบัแผนอืน่ท่ีเกีย่วข้อง

25 มิ.ย. 61
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1111/3881

20 30 มี.ค. 61
ด่วนท่ีสุด

สธ 1009.4.1/1169

แผนปฏิบัติการด้านการรองรับการด าเนินการและลดผลกระทบจาก
การลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูล
ของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วและรับทราบแผน  4 มิ.ย. 61
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1111/3413

21 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

ร่างยุทธศาสตร์การวิจยัและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้วในเบื้องต้น  และประสานส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ให้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขร่าง
แผนฯ ให้มีความสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ กอ่นด าเนินการตามขั้นตอน
ในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง

22 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

ร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยัและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ พิจารณาแล้วในเบื้องต้น  และประสานส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ให้พิจารณาด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขร่าง
แผนฯ ให้มีความสอดคล้องกบัแผนแม่บทฯ กอ่นด าเนินการตามขั้นตอน
ในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง

- 2 -



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

23 11 เม.ย. 2561 สธ. 
1010.5/1304   

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

สธ 1010.5/1304

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตามความเห็นและส่งแผนฯ เข้าสู่การ
พิจารณาตามขั้นตอนอกีคร้ัง

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจดัส่งแผนฯ เพื่อให้คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาต์ประกอบการ
จดัท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต์ด้วย

24 27 เม.ย. 61     
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2579  
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปี 2560 – 2564 และ
แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2556 – 2561 ฉบับ
ปรับปรุงและขยายระยะเวลาด าเนินงาน ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2562 – 
2566)

     กระทรวงศึกษาธิการ      
โดย สสวท.

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนแม่บทด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการก าหนดเป้าหมาย แนว
ทางการค้นหา/คัดสรร/พัฒนา/รักษาผู้มีความสามารถพิเศษ การสร้างแรงจงูใจในการเข้าสู่งานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลไกการขับเคล่ือนแผน การติดตามประเมินผล และการก าหนดช่ือแผน

3 ต.ค. 61
ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 1111/6159

25 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2561–2573)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแผนฯ ตามความเห็น และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ
แล้ว

ส านักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติม โดยควรมีการจดัล าดับความส าคัญของโครงการ (Flagship Projects) 
ในแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึงควรมีระบบเตือนภัย เฝ้าระวังและรับมือต่อโรคอบุัติใหม่และอบุัติ
ซ้ าท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทบทวนและปรับปรุงแผนระดับท่ี 3 ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ ครม . ต่อไป

26 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาและรับทราบแผนปฏิบัติการฯ 29 มิ.ย. 61
นร 1104/4010

27 8 พ.ค. 61
สวช 377

ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ  เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีนฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการก าหนดเป้าหมาย และจดุเน้นในประเด็นการพัฒนา

3 ต.ค. 61
ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 1111/6157

28 18 พ.ค. 61
มท 0607/4612

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

กระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ส านักงานฯ ได้มีความเห็นประกอบการพจิารณาของ ครม. เมือ่
วันที่ 25 ก.ย. 61

ครม. ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วเมือ่วันที่ 12 ก.พ. 62 25 ก.ย. 61
ด่วนท่ีสุด

นร 1115/5994

29 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานฯ พิจารณา และมีหนังสือแจง้กระทรวงคมนาคม
เพื่อทราบแล้ว
 

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนฯ มีความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนพัฒนาภาคใต้ ท่ีให้ความส าคัญกบัการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ การพัฒนาการท่องเท่ียวระดับโลก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอยีดของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกีย่วข้องต่อไป และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรพิจารณาในประเด็นสังเกตท่ีส าคัญ  อาทิ ควร
ก าหนดสัดส่วนและรูปแบบการเดินทางในพื้นท่ีให้ชัดเจนเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมขนาดใหญ่ รวมท้ังก าหนดแนวทางการพัฒนาสะพานเศรษฐกจิ เช่ือมโยงเส้นทางขนส่ง
สินค้าและพลังงานจากอนัดามันสู่อา่วไทย ควรศึกษาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้และ
ศักยภาพในการรองรับก าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นในพื้นท่ี ควรระบุให้เห็นถึงแนวทางท่ีชัดเจนในการบริหาร
จดัการเร่ืองกระแสเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Economy) ท่ีส่งผลให้ท่ีพักในรูปแบบการแบ่งปัน
ห้องพักออนไลน์ท่ีเพิ่มขึ้น ควรบูรณาการร่วมกบัการพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเท่ียวท่ีเกีย่วข้อง และควร
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพื้นฐานกอ่นการพัฒนาท่าเรือ พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อตลาดเรือ
ส าราญ พัฒนาฐานข้อมูลท่ีคอยติดตามท้ังจ านวนนักท่องเท่ียวและการจบัจา่ยใช้สอย โดยแจง้หน่วยงาน
เพื่อทราบแล้ว

 8 ต.ค. 61
นร 1114/6260

- 3 -



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

30 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

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

มหาภาค

สายงานฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติพิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงการคลัง เพื่อทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติใหห้น่วยงานรับข้อสังเกตและความเหน็ไปพิจารณาปรับปรุง และน าเสนอ ครม. พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไปในประเด็นดังนี้ 
(1) เร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรเพิ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมเป็นคณะกรรมการให้
ความรู้พื้นฐานทางการเงินด้วย 
(2) ควรมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกบัสถาบัน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครอบครัว โรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบัน/ชุมชนที่ใหค้วามรู้ทางการเงิน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (3) ควรปรับปรุง
รูปแบบการใหค้วามรู้ โดยใหค้วามส าคัญกบัการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิต ผ่านประสบการณ์โดยตรงที่มี
การประยุกต์เนื้อหาทางด้านการเงินที่เหมาะสมกบัคนแต่ละช่วงวัย (4) แผนงาน ควรก าหนดเป้าหมายที่เป็นภาพ
ใหญ่ระดับยุทธศาสตร์ และท าการประเมินเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเทียบกบัเป้าหมายเพื่อให้
เกดิผลสัมฤทธ์ิสูงสุด (5) ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมที่จะใช้วัดผลทั้งกอ่นและหลังการใหค้วามรู้
ทางการเงิน เพื่อใหส้ามารถสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการได้อย่างแท้จริง และน าเสนอ ครม. พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป โดยแจง้หน่วยงานเพื่อทราบแล้ว

21 มิ.ย. 2562 
ท่ี นร 1113/3541

31 8 มิ.ย. 61 
ด่วนท่ีสุด 

รง 206.1/1671

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงแรงงาน เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นว่าแผนแม่บทพัฒนาแรงงานฯ  ในการเสริมสร้างศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แรงงาน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในจดุเน้นของประเด็นยุทธศาสตร์ในเร่ืองการ
เตรียมความพร้อมก าลังคนกอ่นเข้าสู่ตลาดงาน การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานท่ีอยู่ในตลาด
งาน การพัฒนาและคุ้มครองแรงงาน และการบริหารจดัการแรงงานระหว่างประเทศ

3 ต.ค. 61
ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 1111/6160

32 15 มิ.ย. 61
กษ. 1011/3870

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว ครม. ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ.2558-2562) เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 
ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไม้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยฯ เป็นปี “พ.ศ. 
2558-2564” โดย สศช. พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบตามท่ีเสนอ

 29 มิ.ย. 61
นร 1114/4041

33 5 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2561-2564) กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ เพื่อให้เกดิการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกนัและมีความต่อเน่ืองส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพอย่างรอบด้านตามศักยภาพและตามช่วงวัยและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และ
สวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียม

13 พ.ย. 61
ด่วนท่ีสุด

ท่ี นร 1111/6972

34    19 ก.ค. 61  
รง 0206.1/2110

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ พิจารณา และแจง้กระทรวงแรงงาน เพื่อทราบแล้ว สายงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบแผนปฏิบัติการด้านการบริการจดัการแรงงานนอกระบบฯ 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการคาดการณ์และการวิเคราะห์บริบทท่ีส่งผลต่อแรงงานนอก
ระบบ การบูรณาการร่วมกบัแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอืน่  การปรับแกไ้ขวิสัยทัศน์และตัวช้ีวัด 
และการเพิ่มเติมแนวทาง/มาตรการท่ีเกีย่วข้องกบัแรงงานนอกระบบ

3 ต.ค. 61
ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 1111/6156

35 23 ก.ค. 61
ด่วนท่ีสุด 

ทส.1007.2/1653

ร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนท่ีน าทางการลด
กา๊ซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วเมือ่การประชุมคร้ังที่ 2/2563 วันที่ 13 
กมุภาพนัธ์ 2563 โดยมีมติให้ปรับปรุงแผน โดยผนวกแผน
สนับสนุนฯ เข้ากบัแผนปฏิบัติการลดกา๊ซรายสาขาเพื่อให้เกดิ
การบูรณาการ และแสดงถึงความสอดคล้องกบัแผนระดับต่าง ๆ
 พร้อมทั้งด าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 4 ธันวาคม
 2560 กอ่นเสนออนุฯ พจิารณาอกีคร้ัง

36 24 ก.ค. 61
ยธ 0902/1282

ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2562 - 2565)

คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้คณะกรรมการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ เพื่อทราบแล้ว และคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ยธ 0902/646 ลงวันท่ี 25 เม.ย. 62 กลับมายัง 
สศช. โดยเสนอร่างแผนฯ ท่ีได้แกไ้ขปรับปรุงต่อคณะกรรมการ สศช. 
เพื่อพิจารณากล่ันกรองและเร่งรัดการเสนอเร่ืองต่อ ครม. เพื่อพิจารณา
ต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฯ ส าหรับใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการบูรณาการการพัฒนากระบวนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมอนัน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกดิความย่ังยืน

28 พ.ย. 61
ท่ี นร 1111/7278

- 4 -



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

37 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

ร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติฯ ส าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาระบบยาของประเทศในภาพรวม เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงยาจ าเป็นท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีความม่ันคงด้านยา

13 พ.ย. 61
ด่วนท่ีสุด

ท่ี นร 1111/6973

38 6 ส.ค. 61
สธ 0422.13/2879

ร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบแล้ว
และกระทรวงสาธารสุขได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว(ล)19071
ลงวันท่ี 30 พ.ค. 2562 กลับมายัง สศช. เพื่อน าเสนอ ครม. พิจารณา
ต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดฯ เพื่อก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานและสร้างความม่ันคงด้านการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อ

13 พ.ย. 61
ด่วนท่ีสุด

ท่ี นร 1111/6971

39 23 ส.ค. 61
สธ 0503/3172

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการ
แพทย์ทางเลือก พิจารณาจดัท าแผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร ให้มี
ความสอดคล้องและเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ

ส านักงานฯ พิจารณาให้จดัท าแผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร เพื่อใช้เป็นกรอบบริหารจดัการใน
ภาพรวม โดยให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส าหรับ (ร่าง) 
แผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์บ้านป่าเกีย๊ะฯ มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ และ
ประสานส านักงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามกระบวนการงบประมาณต่อไป

 24 ต.ค. 2561
นร 1114/6560

40 10 ก.ย. 61
ทส 1006.2/2100

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจดัการท่ีดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างนโยบายฯ มีความส าคัญในการก าหนดกรอบแนวทางการบริหาร
จดัการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี (1) ก าหนดรูปแบบกลไกการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง (2) จดัล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ

 17 ต.ค. 2561
นร 1114/6470

41 11 ก.ย. 61
ศธ 04007/3557

แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการแผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการฯ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ หึคนพิการสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์

13 ก.พ. 62
ด่วนท่ีสุด

ท่ี นร 1111/931

42 12 ก.ย. 61
พม 0402/12525

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรังปรุง
คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฯ เพื่อเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัน
สูงอายุท่ีมีคุณภาพ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท า มีการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้การ
ขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุท่ียังเป็นช่องว่างการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจบุัน

13 ก.พ. 62
ท่ี นร 1111/930

43 14 ก.ย. 61
ปป 0011/1178

แผนพัฒนาการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
พ.ศ. 2561-2565

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

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต

สายงานฯ ส่งความเห็นของ สศช. ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. แล้ว ให้ด าเนินการปรับปรุงเน้ือหาสาระของแผนพัฒนาการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ.
 2561 - 2565 ให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และตามความเห็นเบื้องต้นของ 
สศช. โดยเม่ือปรับปรุงแล้วเสร็จให้จดัส่งมายัง สศช. พิจารณาตามขั้นตอนการเสนอแผนเข้าสู่การ
พิจารณาของ ครม. ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ต่อไป

ยกเลิก

44 21 ก.ย. 61
พม 0608/13089

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมฯ 
เพื่อช่วยสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ให้มีศักยภาพและมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเน่ืองและเป็นเอกภาพย่ิงขึ้น

28 พ.ย. 61
ท่ี นร 1111/7279

45 27 ก.ย. 61
กพท 18/9398

แผนแม่บทการจดัต้ังสนามบินพาณิชย์ของประเทศ ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติพจิารณา
แล้ว เมือ่วันที่ 5 ม.ิย. 62

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของแผนปรับปรุงแผนฯ ตาม
ข้อสังเกต และเสนอ สศช. พจิารณาอกีคร้ังกอ่นด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

8 ก.ค. 62
นร 1106/3895

46 31 ต.ค. 61
สธ 1004/4157

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

การพัฒนายุทธศาสตร์การจดัการ
สารเคมี)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว โดยให้หน่วยงานด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฯให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความเห็นของ สศช.

ส านักงานฯ พิจารณาเพิ่มเติมควรมีการเพิ่มรายละเอยีดเกีย่วกบัสถานกาณณ์และความจ าเป็นในการ
จดัการสารเคมี การวิเคราะห์ SWOT การก าหนดค่าเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จในแต่ละช่วงเวลา 
(Milestone) การก าหนดแนวทางการสร้างความตระหนักรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภค รวมถึงควรมีการจดัล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

47 5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171

มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่
ดิจทัิลไทยแลนด์

ส านักงาน ก.พ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้ความเห็นให้ส านักงาน ก.พ. เพื่อทราบ
แล้ว

ส านักงานฯ เห็นชอบในหลักการร่างมาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่
ดิจทัิลไทยแลนด์ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับช่ือแผนให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอแผนระดับ 3 
และทบทวนการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด

28 ธ.ค. 61
ด่วน ท่ี  นร 1116/7856

48 21 พ.ย. 61
พม 0608/16123

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมกจิการเพื่อสังคม ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2561 - 2564)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมกจิการเพื่อสังคมฯ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกจิและกจิการเพื่อสังคมให้เติบโต เข้มแข็ง มีศักยภาพ ร่วมเป็นพลังในการ
แกไ้ขปัญหาสังคมและพัฒนาประเทศมากย่ิงขึ้น

13 ก.พ. 62
ท่ี นร 1111/932

22 พ.ย. 61
สธ 0209.05/4455

25 มิ.ย. 62
ท่ี นร 1108/3642

6 ม.ค. 63
ท่ี สธ 0209.05/39

27 เม.ย. 63
ด่วนท่ีสุด

ท่ี นร 1108/ว2273

50 29 พ.ย. 61
สธ 0503.05/4572

ร่างแผนการจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ ตาม 
พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ประสานให้กระทรวงสาธารณสุข ปรับ (ร่าง) แผนการ
จดัการฯ ให้มีรายละเอยีดสมบูรณ์มากขึ้น

ในคราวการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์
 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี (๑) กระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นต้องหารือใน
ประเด็นข้อกฎหมายกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (๒) การขับเคล่ือนแผนในระยะ
ต่อไป ควรบูรณาการแผนท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการสมุนไพร เข้าไว้ด้วยกนั เพื่อให้เห็นภาพรวมของการ
พัฒนาพืชสมุนไพร และควรให้ความส าคัญกบัการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นท่ี และ ควรร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง โดยการส่งเสริมให้เกดิการวิจยัและพัฒนา
สมุนไพรให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อเป็นฐานเศรษฐกจิใหม่ของ
ชุมชน ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนทีเ่ขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนจดัการ
เพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๑) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ

51 7 ธ.ค. 62
ยธ 1120/24579

แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ าโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 
ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) : กมัพูชา จนี สปป.ลาว 
ไทย เวียดนาม

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

สายงานฯ พิจารณาให้ความเห็น และแจง้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว

คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 22 ม.ค. 62 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ าโขงปลอดภัยเพื่อการ
ควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (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 10900

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กรมอนามัย เพื่อทราบแล้ว ส านักงานฯ มีมติเห็นชอบในหลักการและมีความเห็นเพิ่มเติม โดยควรเร่งรวบรวมโครงการและวงเงิน
ภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการฯ จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อประกอบการเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเห็นควรให้พิจารณาปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ เพื่อน าเสนอ ครม. ทราบต่อไป

31 ม.ค. 62
นร 1114/673

53 25 ธ.ค. 61
คค 0806.2/10537

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษ
 การท่องเท่ียวและการพัฒนาพื้นท่ี

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

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

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขับเคล่ือนแผนแม่บท
ฯ อาทิ ให้ คค. เร่งจัดท าแผนบูรณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ และให้กรมการ
ขนส่งทางราง และ รฟท. ร่วมกนัพจิารณาจัดท าแผนธุรกจิ

18 ก.ค. 62
นร 1106/4048

54 4 ม.ค. 62 
สพภ. 041/25

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ (พ.ศ. 2561-2580) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯเสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน พิจารณามีมติให้ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ พ.ศ. 
2561-2580 และแต่งต้ังคณะท างานจดัท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ 
โดยมีองค์ประกอบคณะท างานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง ภาคเอกชน และมี สศช. และ สพภ. เป็นเลขานุการร่วม โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง

49 ยุทธศาสตร์การจดัต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทาง
การแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ใน
ระยะยาว (5 - 10 ปี)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็อบในหลักการยุทธศาสตร์การจดัต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ โดยควรมุ่งเน้น
ประเด็นส าคัญ อาทิ การปรับช่ือแผนเป้นยุทธศาสตร์การจดัต้ังเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ฯ การก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนความเหล่ือมล้ า การพัฒนาการบริการท่ีน าไปสู่ผลประโยชน์
ต่อเน่ืองทางเศรษฐกจิ การบูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง และการจดัล าดับ
ความส าคัญท่ีชัดเจน
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

55 17 ธันวาคม 2562
 ท่ี ทส 1007.2/3112

แผนปฏิบัติการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573
 รายสาขา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วเมือ่การประชุมคร้ังที่ 
2/2563 วันที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยมีมติให้ปรับปรุงแผน 
โดยผนวกแผนสนับสนุนฯ เข้ากบัแผนปฏิบัติการลดกา๊ซราย
สาขาเพื่อให้เกดิการบูรณาการ และแสดงถึงความสอดคล้องกบั
แผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งด าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 กอ่นเสนออนุฯ พจิารณาอกีคร้ัง

อยู่ระหว่างการพิจารณา

56 5 ก.พ. 62
พม 0605/1496

ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ เพื่อทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี (1) แผนพัฒนางานสวัสดิการ
สังคมไทยฯ ควรเป็นภาพใหญ่ของการจดัสวัสดิการสังคมในประเทศท่ีเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ี
เกีย่วข้อง (2) ควรมีการจดัข้อมูลการจดัสรรและการกระจายงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมของ
ประเทศในภาพรวมและภาพการกระจายในแต่ละกลุ่มคนและแต่ละพื้นท่ี (3) แนวทางการพัฒนายัง
ขาดมิติของการสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึงพาตนเองได้ (4) ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์บริบทท่ี
ส่งผลต่อการจดัสวัสดิการสังคม นอกจากน้ี ในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ควรเพิ่มเติมแนวทางการจดั
สวัสดิการในเร่ืองการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ควรมีมาตรการจงูใจให้ภาคประชาสังคม ภาคประชารัฐ ภาค
ธุรกจิเอกชน เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจดัสวัสดิการสังคม อกีท้ังควรทบทวนการยกระดับ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรอสิระท่ีมีกฎหมายรองรับ 
โดยควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีกลไกบริหารจดัการในระดับพื้นท่ี สามารถ
ด าเนินการแทนการจดัต้ังหน่วยงานใหม่ และควรปรับกรอบระยะเวลาของร่างแผนฯ จาก พ.ศ. 
2560-2565 เป็น "พ.ศ. 2561-2565" เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแจง้
หน่วยงานเพื่อทราบแล้ว

25 มิ.ย. 62
ท่ี นร 1108/3643

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

5 กมุภาพันธ์ 2562
ท่ี ทส 1007.2/331

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ให้ความเห็น ครม. ไปแล้ว เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 โดย
รับทราบมติ คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ และมีข้อสังเกตว่า หลังจากท่ีแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 ประกาศใช้ เห็นควรให้ ทส. และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องปรับปรุงแผนการ
ปรับตัวฯเสนอ สศช. พิจารณา ต่อไป

ส านักงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตโดยควรมีการก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละช่วงเวลา (ระยะส้ัน ระยะกลาง 
ระยะยาว) ในแต่ละสาขา รวมท้ังระบุพื้นท่ีเป้าหมายให้ชัดเจน ควรมีการบุรณาการแนวทางและ
มาตรการท่ีมีความเช่ือมโยงในมิติเชิงพื้นท่ีละประเด็นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเข้าด้วยกนั ท้ังน้ีให้
ปรับปรุงแผนการปรับตัวฯ ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอส านักงานฯ ต่อไป

27 ก.พ. 62
ยธ 0411/805

12 ก.พ. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี

ยธ 0411/668

25 มิ.ย. 62
ท่ี นร 1108/3644

59 แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส านักงาน ก.พ.

58 (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)

28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

27 เม.ย. 63
ด่วนท่ีสุด

ท่ี นร 1108/ว2272

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

กระทรวงยุติธรรม สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนสิทธิมนุษยชนฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การสร้างความ
ตระหนักรู้ในหน้าท่ีของประชาชนท่ีควรปฏิบัติท่ีน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนและไม่ละเมิด
สิทธิผู้อืน่ และการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยใน
การขับเคล่ือนควรให้ความส าคัญกบัประเด็น อาทิ การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การเสริมทักษะ
และพัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาฐานข้อมูลของบุคลากรภาครัฐ
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

12 ก.พ. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี 

นร 1108/845
และ

ด่วนท่ีสุด ท่ี 
นร 1108/846

60 1 มี.ค. 62
สธ 0209.02/658

ร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2562 - 2565)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2562 - 2565)  โดยในการขับเคล่ือนควรให้ความส าคัญกบัการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในระดับพื้นท่ี การสร้างความเช่ือมโยงกบัแผนท่ีเกีย่วข้อง และ
การก าหนดรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

12 ก.พ. 63
ท่ี นร 1108/843

และ
ท่ี นร 1108/844

61 7 มี.ค. 62
สธ 5200/721

ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการจโีนมิกส์ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นและข้อสังเกตประกอบการพิจารณาของ
 ครม. เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 แล้ว

ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้
กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นและข้อสังเกตของ สศช. เพิ่มเติมดังน้ี (1) ควรพิจารณาก าหนด
ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลลัพธ์ของการยกระดับสุขภาพของประชาชน (2) การก าหนดกจิกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการ ควรให้ความส าคัญกบัการด าเนินโครงการท่ีเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานวิจยั/สถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพจากต่างประเทศ

26 มี.ค. 62
ด่วนท่ีสุด นร 1111/1754

62 6 มี.ค. 62 
คค. 0803.3/1816

แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน (Integrated 
Master Plan Development at Phahonyothin Transport 
Center)

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม เมือ่วันที่ 8 
ส.ค. 62

ส านักงานฯ มีความเห็นให้ คค. ร่วมกบั รฟท. พจิารณาจัดท าแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ตาม
ความเห็นของ JICA และจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับเร่งด่วน ปี 2562 - 2565 เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปรับลดบทบาทของสถานีหัวล าโพง การพฒันาสถานีบางซ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคม เสนอคณะกรรมการบูรณาการแผนการพฒันาพื้นที่สถานีกลางบาง
ซ่ือ และพื้นที่ต่อเนื่อง พจิารณากอ่นเสนอส านักงานฯ พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป

นร 1106/4457 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

63 20 มี.ค. 62
พน 0100/85

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

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติพจิารณา
แล้ว เมือ่วันที่ 3 เม.ย. 62

กก.สศช. มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนฯ โดยมีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม อาทิ 
ประเด็นการกระจายเชื้อเพลิง การสร้างความเข้าใจกบัประชาชน การเร่งรัดพฒันา
กฎระเบียบในทันการเปล่ียนแปลงของตลาด

10 เม.ย. 62
นร 1106/2100

64 18 เม.ย. 62
คค 0808.2/3082

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 (Action
 Plan) เพื่อขับเคล่ือนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ส านักงานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม เมือ่วันที่  5 
ก.ค. 62

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมให้ คค. รับไปประกอบการพจิารณา
ด าเนินการ อาทิ ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน
คมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 ในลักษณะเชิงผลลัพธ์ และเร่งจัดท าแผนบูรณา
การเส้นทางคมนาคมของประเทศ

นร 1106/3837 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2562

65 2 พ.ค. 62  
ทส 0402/1095

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในคราวการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี (๑) ควรปรับปรุง 
(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕  ตามความเห็นและประเด็นอภิปรายของสภาฯ ในส่วนของความเช่ือมโยงแผน เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด และกลไกการขับเคล่ือนแผน ควรมุ่งเน้นประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และ
ชุมชนในพื้นท่ีให้มากขึ้น (๒) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พิจารณาด าเนินการจดัท ากลไกและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างหลักประกนั ส าหรับในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังอย่างย่ังยืนไว้ด้วย ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ได้
พิจารณาและมี มติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสนอ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๖๔ 
ได้พิจารณาและมี มติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบาย
และแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเสนอ

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

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยใน
การขับเคล่ือนควรให้ความส าคัญกบัประเด็น อาทิ การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การเสริมทักษะ
และพัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาฐานข้อมูลของบุคลากรภาครัฐ
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

66 หนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี นร 

0403 (กร 2)/8986 ลง
วันท่ี 19 กนัยายน 2562

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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. ได้มีหนังสือแจง้ไปยังส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) หรือ สศส. เร่ือง ให้ สศส. ด าเนินการตามมติสภาฯ 
พิจารณาเม่ือวันท่ี 15 ม.ค. 63 ซ่ึงได้เห็นชอบ และให้ สศส. รับความเห็น
ของคณะอนุกรรมการฯ และสภาฯ ไปพิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม และ
ให้เสนอ ครม. ตามขั้นตอน

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1114/847 ลว 12 ก.พ. 63

67 17 มิ.ย. 62
สธ 59/1733

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.
 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ โดยในการขับเคล่ือนแผนควรให้ความส าคัญกบัประเด็น อาทิ การเร่งรัดการพัฒนาด้าน
การวิจยัและพัฒนาด้านวัคซีน การออกกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการพัฒนางานด้านวัคซีน

17 ธ.ค. 62
หนังสือถึง สธ ด่วนท่ีสุด ท่ี 

นร 1108/7194 
หนังสือถึง สลค ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1108/7195

(มติ ครม. 3 มี.ค. 63)

68 18 มิ.ย. 62
นร. 0107/774

(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562-2565  และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี
 3) พ.ศ. 2562-2565

ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี

กองบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค

กก.สศช. พิจารณาแล้ว เห็นชอบโดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังน้ี
1. ด าเนินการหาข้อยุติร่วมกนัในประเด็นท่ียังไม่สอดคล้องกบัแผนปฏิรูปประเทศ
2. ปรับปรุงกระบวนการขับเคล่ือน ก ากบั ติดตามการถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ส่งเสริม อปท. ให้ริเร่ิมภารกจิใหม่ ๆ ตามอ านาจหน้าท่ี

ท่ี นร 1125/355
ลว. 20 มกราคม 2563

69 5 ส.ค. 62
มท 5601/1244

แผนปฏิบัติการด้านการจดัการน้ าเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ของกระทรวงมหาดไทย (องค์การจดัการน้ าเสีย)

กระทรวงมหาดไทย 
(องค์การจดัการน้ าเสีย)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยู่นระหว่างการวิเคราะห์เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และน าเสนอสภา
พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาในล าดับต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

70 21 ส.ค. 62
ทส 0304/1960

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และให้น าเสนอกรรมการ สศช.
 พิจารณา

สภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2580

ท่ี นร 1107/ว 4192
ลงวันท่ี 21 ก.ค. 63

71 23 ส.ค. 62
ด่วนท่ีสุด

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

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ พิจารณา 
แล้วเม่ือวันท่ี 27 พ.ค. 63 พื่อน าเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

72 20 ส.ค. 62
ทส 1003.4/11304

แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง

ผ่านการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติในการ
ประชุมฯ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันพุธท่ี 4 มีนาคม 2563

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี
ข้อเสนอเพิ่มเติม

นร 1110/ว 2365
30 เม.ย. 63

73 3 ธ.ค 62 
ทส 1007.2/2991

(ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนท่ีน าทางลด
กา๊ซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

อยู่ระหว่างสายงานพิจารณา

74 หนังสือกระทรวง
อตุสาหกรรม ด่วนท่ีสุด 
ท่ี อก 0804/7398 ลง
วันท่ี 30 ก.ย. 2562

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 
2562-2571

กระทรวงอตุสาหกรรม กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. ได้มีหนังสือแจง้ไปยัง อก. เร่ืองให้ อก. ด าเนินการตามมติสภาฯ 
เม่ือวันท่ี 4 ธ.ค. 2562 ซ่ึงได้เห็นชอบ และให้ อก. รับความเห็นท่ี
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการ โดยปรับช่ือแผนและ
ระยะเวลาเป็น "แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ระยะท่ี  1 (พ.ศ. 2562 - 2570)" เพื่อให้สอดคล้องกบัมติ ครม.  
เม่ือวันท่ี 4 ธ.ค. 60 และระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ และให้ อก. รับ
ความเห็นสภาฯ ไปพิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม และให้เสนอ ครม. ตาม
ขั้นตอน

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว ด่วนท่ีสุด ท่ี นร. 1114/365 
ลว 20 ม.ค. 2563
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

75 พน 0100/478
27-พ.ย.-2562

แผนยุทธศาสตร์การก ากบักจิการพลังงาน ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 
2563-2567) และแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ย และ
ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน

ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
กจิการพลังงาน

กคพ ส านักงานฯ ได้เสนอความเห็นต่อส านังานคณะกรรมการก ากบักจิการ
พลังงาน เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2562

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นให้พิจารณาทบทวนการก าหนดช่ือแผนและระยะเวลา
ด าเนินการให้สอดคล้องกบัห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนปฏิบัติการด้าน
การก ากบักจิการพลังงาน ระยะท่ี... (พ.ศ. 2563-2565) และเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ย และงบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
ส านักงาน กกพ. ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ

นร 1106/7329 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2562

76 26 ธ.ค 62 ท่ี ทส 
1009.2/3193

(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2580

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กทว./สุภาพร       
โทร. 1524

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วเม่ือการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และให้น าเสนอกรรมการ 
สศช. พิจารณา

สภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2580

ท่ี นร 1107/ว 4192
ลงวันท่ี 21 ก.ค. 63

77 19 ธ.ค. 62
ท่ี ศธ 0302/4202

(ร่าง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 -
 2565

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิฯ โดยมีประเด้นท่ีควรมุ่งเน้น อาทิ 
การก าหนดกรอบคุณวุฒิให้ทันต่อบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การก าหนดรายละเอยีด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละระดับท่ีรองรับเป้าหมายท้ังด้านวิชาการและความเป็นมืออาชีพ การก าหนด
เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานท้ังระบบ และการประสานความร่วมมือกบั
ทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง

18 พ.ค. 63
ท่ี นร 1108/2715

และ
18 พ.ค. 63

ท่ี นร 1108/2716

78 9 ม.ค. 63
ท่ี ศธ 0302/66

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพ
ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การมีกลไกในการประมาณการความต้องการก าลังคนถึงระดับอาชีพอย่าง
เป็นระบบ การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการผลิตก าลังคน การพัฒนากลไกเทียบโอน
ประสบการณ์และการรับรองคุณวุฒิจากการเรียนคอร์สระยะส้ันและการเรียนในลักษณะ Micro 
degree การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละเร่ืองท่ีชัดเจน และการจดัท าสาขาอาชีพต้นแบบท่ี
สอดคล้องกบัความจ าเป็นเร่งด่วน

18 พ.ค. 63
ท่ี นร 1108/2717

และ
18 พ.ค. 63

ท่ี นร 1108/2718

79 13  ม.ค. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี

พม 0402/473

แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2568) ฉบับ
ปรับปรุง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุฯ โดยในการขับเคล่ือนควรมุ่งเน้นประเด็น
ส าคัญ อาทิ 
การปรับปรุงตัวช้ีวัด จดุมุ่งเน้นการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพกบักลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ียากจน และการให้ความส าคัญกบัการน าทรัพยากรบางส่วนในการดูแลเด็กและเยาวชนมาใช้
ในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นชุมชน และการส่งเสริมการออม

18 พ.ค. 63
ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 1108/2719
และ

18 พ.ค. 63 
ด่วนท่ีสุด

ท่ี นร 1108/2720

80 24 ม.ค. 63
ท่ี ยธ 1005/373

นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและ
ศพนิรนาม พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหายฯ โดยควรมุ่งเน้น
ประเด็นส าคัญในการขับเคล่ือน อาทิ การจดัท าระบบฐานข้อมูลด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิร
นามท่ีเป็นปัจจบุัน การจดัท าข้อมูลดีเอน็เอท่ีไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การส่งเสริมบทบาทของ
ภาคประชาสังคม การก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลลัพธ์และมีค่าเป้าหมายท่ีชัดเจน การปรับช่ือและ
ระยะเวลาให้สอดคล้องกบัมติคณะรัฐมนตรี

16 ก.ค. 63
ท่ี นร 1108/4076

และ 
ท่ี นร 1108/4077

81 13 ก.พ. 63
ท่ี ยธ 1122/2999

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563
 - 2565

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดฯ โดยมี
ข้อสังเกตและประเด็นท่ีควรมุ่งเน้น อาทิ การเพิ่มมาตรการทางเลือกใหม่ในการแกไ้ชปัญหา
ยาเสพติด การน าหลักบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) มาเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในระดับพื้นท่ี การ
เพิ่มเติมและติดตามกลไกการขับเคล่ือนในแต่ละระดับไม่ให้ทับซ้อน การปรับตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลลัพธ์
และมีค่าเป้าหมายท่ีชัดเจนและท้าทาย

16 ก.ค. 63
ท่ี นร 1108/4078

และ 
ท่ี นร 1108/4082

82 คค 0808.2/1202 13 
ก.พ. 63

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

กระทรวงคมนาคม กคพ. ส านักงานฯ ได้แจง้ความเห็นเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อ
ประกอบการปรับปรุงแผนฯ กอ่นน าไปสู่การปฏิบัติเม่ือวันท่ี 3 เม.ย. 63

ส านักงานฯ เห็นควร 1)ให้ปรับช่ือแผนเป็นแผนปฏิบัติการด้าน.....2)ให้ก าหนดค่าเป้าหมายโดยแสดง
เป็นสัดส่วนของค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3)วิเคราะห์ความเช่ือมโยงกบัแผน
ระดับท่ี 3 ท่ีเกีย่วข้อง 4)ให้ความส าคัญในการจดัสรรวงเงินลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากร และ 5)
วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกดิขึ้นด้วย

นร 1106/1913 ลงวันท่ี 3 เม.ย. 2563
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

83 2 มี.ค. 63
ท่ี นร 0111/346

ตอบความเห็น ครม.
20 ส.ค. 63

ด่วนท่ีสุด ท่ี นร
0507/ว(ล) 25336

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2564 - 2565)

ส านักนายกรัฐมนตรี
(มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ)

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทาง

สังคม

สายงานฯ ได้เสนอความเห็น ต่อ สลค. เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว

สศช. เห็นควรสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
บูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงฯ

25 ส.ค. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1105/4946

84 24 ก.พ. 60 
ด่วนท่ีสุด ท่ี พณ 

0912.4/843

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2561-2565)

คณะกรรมการพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. มีหนังสือแจง้ไปยังประธานคณะกรรมการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์
รับทราบผลการพิจารณาของสภาฯ

สภาฯ มีมติให้คณะกรรมการพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์รับความเห็นของสภาฯ ไปพิจารณาปรับปรุง
เพิ่มเติมร่างแผนฯ ฉบับดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

7 พ.ค. 64
นร 1114/2757

85 24 ก.พ. 63
กษ 0518/813

แผนการบริหารจดัการประมงทะเลประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

เข้าใหม่รอบ ม.ิย. 63

86 22 เม.ย. 63
ท่ี สธ 0407.5/1486

แผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของ
ประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของ สศช. ต่อหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว สศช. เห็นว่า แผนยกระดับความม่ันคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคฯ ไม่เข้าข่ายต้องเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา อย่างไรกต็าม ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรบูรณาการกบัแผนอืน่ท่ี
เกีย่วข้อง เช่น แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดฯ ตาม พ.ร.บ. 
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2 มิ.ย. 63
ท่ี นร 1108/3146

87 27 เม.ย. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี 

อว 0222.2/4725

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

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนด้านการอดุมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ
ฯ โดยควรมุ่งเน้นประเด็นส าคัญเพิ่มเติม อาทิ การก าหนดบทบาทการอดุมศึกษาให้ครอบคลุมตาม 
พ.ร.บ.การอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 การค านึงถึงขนาดและความหลากหลายของสถาบันอดุมศึกษา การ
เพิ่มเติมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นทางเลือกใหม่ ๆ การจดัสรรงบประมาณให้สนอง
ด้านอปุสงค์ท่ีเป็นรูปธรรม การปรับปรุงส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษาฯ ให้เป็นหน่วยงาน
สมัยใหม่

16 ก.ค. 63
ท่ี นร 1108/4083

และ 
ท่ี นร 1108/4084

88 คร้ังท่ี 1
8 พ.ค. 63
ด่วนท่ีสุด 

ท่ี สช.สย.0439/2563

คร้ังท่ี 2
19 มิ.ย. 63

ท่ี สช.สย. 0686/2563

ร่างแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2570 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ 
การก าหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน การแสดงให้เห็นภาพอนาคตของระบบสุขภาพในอนาคตท่ี
ชัดเจนแล้วจงึก าหนดมาเป็นประเด็นการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้อง การให้ความส าคัญ
กบักลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพนอกสายหลัก การบูรณาการกบัแผนท่ีเกีย่วข้อง การก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน

11 ส.ค. 63
ท่ี นร 1108/4619

และ
ท่ี นร 1108/4620

89 19 พ.ค. 63
ท่ี พม 0304/6544

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกีย่วกบัอสีปอร์ตต่อเด็ก ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกีย่วกบั
อสีปอร์ตต่อเด็กฯ โดยในการขับเคล่ือน ควรมุ่งเน้นความครอบคลุมท้ังผลกระทบเชิงบวกและลบ 
ตลอดจนควรพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ การสนับสนุนการวิจยัเกมออนไลน์และอสีปอร์ต และการส่งเสริม
ให้มีพื้นท่ีและกจิกรรมสร้างสรรค์ใกล้บ้าน

11 ส.ค. 63
ท่ี นร 1108/4617

และ
ท่ี นร 1108/4618
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

90 20 พ.ค. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี 

นร 0220.02/1237

(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบรการจดัการระบบเตือนภัยฉุกเฉิน 
การสร้างทักษะรู้เท่าทันส่ือ การพัฒนาช่องทางให้สอดคล้องกบั
การรับส่ือของแต่ละกลุ่ม การสนับสนุนการศึกษาวิจยัด้านประชาสัมพันธ์ และการก าหนดตัวช้ีวัดให้
สะท้อนความกา้วหน้าการด าเนินงาน

16 ก.ค. 63
ท่ี นร 1108/4085

และ 
ท่ี นร 1108/4086

91 11 มิ.ย. 63
 ท่ี พม 0605/7867

ร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยฯ ท้ังน้ี มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการขับเคล่ือน อาทิ การเช่ือมโยงการจดัสวัสดิการของท้ังประเทศ การมีฐานข้อมูลกลางของท้ังความ
ต้องการและการจดัสวัสดิการ การส่งเสริมบทบาท อปท. ในการจดัสวัสดิการ การส่งเสริมการจดั
สวัสดิการเชิงรุก การทบทวนการศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัท าภาษีเฉพาะท่ีขัดต่อ พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลัง พ.ศ. 2561 การเพิ่มเติมตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงการกระจายการจดัสวัสดิการ
ในระดับพื้นท่ี

11 ส.ค. 63
ท่ี นร 1108/4621

และ
ท่ี นร 1108/4622

92 ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 

๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๑๕๕

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

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กทว./บุญชุบ    
โทร. 1505

ประกาศใช้แล้ว เม่ือวันท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒ โดย สศช. ได้เสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.ไปเม่ือ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ท้ังน้ี ขั้นตอนการเสนอแผนเป็นการเสนอเข้า ครม. โดยตรง ไม่ผ่านตาม
ขั้นตอนการพิจารณาแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 3 ธ.ค. 60

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว  28 พฤษภาคม 2562/ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
1107/2938

93 1/10/2562 ด่วนท่ีสุด ท่ี
 นร 1107/5778

แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ "การแกไ้ขปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละออง"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กทว. /วิสสุตา+บุญสิตา
โทร 1540 / 1523

ประกาศใช้แล้ว เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย สศช. ได้เสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.ไปเม่ือ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท้ังน้ี
 ขั้นตอนการเสนอแผนเป็นการเสนอเข้า ครม. โดยตรง ไม่ผ่านตาม
ขั้นตอนการพิจารณาแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 3 ธ.ค. 60

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว 1 ตุลาคม 2562 / ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1107/5778

94 19 พ.ค. 2563  
สพร 2563/1404
15 ก.ย. 2563  

สพร 2563/2678
7 ต.ค. 2563

สพร 2563/3112

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทัิลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
(ฉบับปรับปรุง)

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทัิล 
(องค์การมหาชน)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาฯ  ไปยัง สพร. และแจง้ สลค. 
ด้วยแล้ว - ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทัิล (สพร.) ปรับปรุง (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจทัิลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง)  

สภาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจทัิลฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้คัดเลือกโครงการส าคัญในร่าง
แผนฯ ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการจดัสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 และ สพร. ควรเตรียมกระบวนการยก
ร่างแผนฯ ฉบับต่อไป เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ต่อเน่ืองและทันกบัช่วงระยะเวลาของกระบวนการ
ด้านงบประมาณ

16 พ.ย. 63 
เลขท่ีหนังสือ ด่วนท่ีสุด 

ท่ี นร 1101/6738

95 26 มิ.ย. 63
ท่ี สธ 0211/2394

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การก าหนดวัตถุประสงค์ให้
ครอบคลุมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน การก าหนด
จดุเน้นของแผนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย การ
ก าหนดประเด็นส าคัญในการขับเคล่ือนท้ังการบูรณาการความร่วมมือท้ังในระดับส่วนกลาง พื้นท่ี และ
ภาคเอกชน การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนการบูรณาการกบัแผนอืน่  และการติดตาม
ประเมินผลแผน

10 พ.ย. 63
ท่ี นร 1108/6616

และ
ท่ี นร 1108/6617

96 6 ส.ค. 63
ท่ี พม 0503/11030

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้แจง้ผลการพิจารณาของ สศช. ต่อกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์แล้ว

สศช. เห็นว่าแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวฯ ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ท้ังน้ี 
มีช้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ ก าหนดแผนงาน/โครงการท่ีเกีย่วข้องกบัการสร้างสมดุลชีวิตครอบครัว
และการท างาน อยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพของครอบครัว การจดัท าโครงการท่ี
สอดคล้องกบัครอบครัวเฉพาะท่ีมีรูปแบบหลากหลายซับซ้อน การก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนและ
การติดตามผลการด าเนินงาน

9 ก.ย. 63
ท่ี นร 1108/5287

97 19 ส.ค. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี วธ 0602/

กท 95

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

กระทรวงวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การปรับปรุงวิสัยทัศน์ให้มีความ
ชัดเจนครอบคลุม การบูรณาการร่วมกบัหลายหน่วยงาน การพัฒนาทักษะด้านงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือน การต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยให้เป็น 
Creative Culture การติดตามประเมินผล

10 พ.ย. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1108/6618

และ
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1108/6619
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

98 20 ก.ค. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี รภ 

0004/1062

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

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้เสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม อาทิ การเลือกภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาท่ี 2 การสร้างความสมดุลระหว่างภาษาแม่กบัภาษาไทย การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์

10 พ.ย. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1108/6620

99 3 ก.ย. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 
1009.6/3326

(ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยควรมีความเห็นเพิ่มเติม อาทิ การก าหนดวิสัยทัศน์ให้
ครอบคลุมการพัฒนาอตุสาหกรรมยาของประเทศ การเพิ่มเติมความส าคัญของการพัฒนาอตุสาหกรรม
ยาภายในประเทศให้พึ่งพาตนเองได้ การควบคุมคุณภาพการผลิตยา การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล การสนับสนุนการวิจยัพัฒนายาสมุนไพร การเตรียมการรองรับความตกลง CPTPP และการบูร
ณาการกบัหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง

10 พ.ย. 63
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1108/6621

และ
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1108/6622

100 6 ส.ค. 2563  
ปช 0032/0140

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2563 - 2565)

ส านักงาน ป.ป.ช. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาฯ  ไปยัง ส านักงาน ป.ป.ช. และ
แจง้ต่อ สลค. ในเบื้องต้นด้วยแล้ว - ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐและความม่ันคง และสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
แล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ 
ควรประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการในช่วงท่ีผ่านมา  การก าหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติม และปรับปรุง
แนวทางการตรวจสอบทรัพย์สินของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น

29 ต.ค. 63 
เลขท่ีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1101/6315 

101 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 - 2580 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เม่ือ 4 มิ.ย. 63

102 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 
2580

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เม่ือ 4 มิ.ย. 63

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

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เม่ือ 4 มิ.ย. 63

104 แผนบริหารจดัการกา๊ซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เม่ือ 4 มิ.ย. 63

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

ส านักงานกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เม่ือ 4 มิ.ย. 63

106 14 ต.ค. 63
ท่ี พม 0503/14726

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แล้ว โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้
หน่วยงานปรับแกไ้ขร่างแผนแล้วส่งกลับมาให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาอกีคร้ัง

107 16 พ.ย. 63
ท่ี ศธ 0311/3704

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

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน การก าหนดป
รัชญ่ในการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านพัฒนาการ การให้ความส าคัญกบันโยบายโดยใช้ฐานครอบครัว
เป็นหลัก การขยายผลตัวอย่างการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีดี การ
ประเมินประสิทธิผลและปัญหาอปุสรรคของมาตรการเชิงสวัสดิการ การวิจยัเชิงส ารวจระยะยาวในการ
หาปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัการพัฒนาเด็ก การบูรณาการและส่งต่อข้อมูลในช่วงรอยต่อพัฒนาการช่วง
ต่าง ๆ การปรับปรุงกฎหมายท่ีเอือ้ต่อการเล้ียงดูบุตร การก าหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดให้สะท้อน
ผลลัพธ์ การพัฒนากลไกขับเคล่ือนแผน

19 ก.พ. 64
ท่ี นร 1108/1022

108 20 ม.ค.64
ท่ี นร 5311/143

ร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๒๕๖๕

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เม่ือวันท่ี 15 ก.พ. 64 สภาฯ มีมติให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรับความเห็นของ สภาฯ ไป
พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมร่างแผนฯ ฉบับดังกล่าว ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และด าเนินการตาม 
ขั้นตอนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังน้ี ส านักงานฯ ได้มีหนังสือ แจง้ผลไปยังส านักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

9 มี.ค. 64
ท่ี นร 1114/1432

14 เม.ย. 63 
พน 0100/147

16 มิ.ย. 63
นร 1106/3412

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

109 7 ม.ค. 64
ท่ี ศธ 5304.1/145

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 
2580

กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การก าหนดนิยามและกลุ่มเป้าหมายผู้มี
ความสามารถพิเศษท่ีมากกว่าการวัดจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว และครอบคลุมท้ังคนไทยใน
ต่างประเทศและคนต่างประเทศไนไทย  การมีแนวทางเฉพาะต่อเน่ืองในทุกระดับช้ันท่ีสนับสนุนผู้มี
ความสามารถพิเศษ การบ่มเพาะคุณลักษณะท่ีดีและการเตรียมความพร้อมครูและผู้เกีย่วข้องให้มีความ
เข้าใจในเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ การสร้างเส้นทางอาชพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ
แสดงศักยภาพสูงสุด การดึงดูดผู้มีความสามารถสูงจากต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือกบัภาคส่วน
อืน่ท่ีเกีย่วข้อง

10 มี.ค. 64
ท่ี นร 1108/1455

110 16 มี.ค. 64
ท่ี สธ 0239.01/985

แผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ. 2564 - 2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกก่ระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติม ในประเด็น การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมาย การปรับห้วงเวลาของแผน การ
ก าหนดจดุเน้นในห้วงเวลาต่าง ๆ การปรับปรุงแนวทางยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการไปสู่ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิท่ีขับเคล่ือนและรับผิดชอบโดยประชาชนในชุมชนอย่างย่ังยืน การเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ส าคัญให้สอด
รับกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังระบบ การจดัท าโครงการและ
งบประมาณ และการบริหารจดัการและการติดตามประเมินผล

13 ก.ค. 64
ท่ี นร 1108/4134

111 2 มิ.ย. 64
ท่ี สธ 0404.2/1983

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับท่ีสาม พ.ศ.
 2565 - 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกะ่กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมในประเด็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผน การเพิ่มเติมและให้ความส าคัญกบัการ
ส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนการวิจยั การเพิ่มเติมแนวทางการด าเนินงานท่ีจะท าให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การควบคุมยาสูบ การขับเคล่ือนการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ช่องว่างและการ
จดัล าดับความส าคัญของมาตรการต่าง ๆ การเพิ่มเติมมาตรการท่ีลดแรงจงูใจในการสูบบุหร่ี การปรับ
กจิกรรมการด าเนินงานไปสู่การจดัต้ังห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบและวัดปริมาณสารต่าง ๆ ใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

6 ก.ย. 64
ท่ี นร 1108/5250

112 19 มิ.ย.63
ด่วนท่ีสุด ท่ี ดศ 0411/

ว2535

(ร่าง) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 
5G ของประเทศไทย ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2564 - 2569)

ส านักงานคณะกรรมการดิจทัิลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สศช. พิจารณาแล้วเสร็จ และส่งความเห็นให้ สดช. แล้ว สศช. พิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และให้ ดศ.บูรณาการแผนระดับท่ี ๓ ท่ีเกีย่วข้อง
ไว้ภายใต้แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการพัฒนาดิจทัิลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม (แล้วแต่กรณี) กอ่นท่ีจะเสนอ
ให้ สศช.  พร้อมท้ังมีข้อสังเกตในเร่ือง เป้าหมายตัวช้ีวัดในระดับภาพรวม แนวทางการส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท และแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติการฯ

113 29 มิ.ย. 63/
5 ก.ค. 64

ดศ 0411/2712

นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจทัิลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนปฏิบัติการ)

ส านักงานคณะกรรมการดิจทัิลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อย่ระหว่างพิจารณา

114 6 ม.ค.64
ด่วนท่ีสุด ท่ี ดศ 

0100.3/92

ร่างแผนยุทธศาสตร์เกีย่วกบัธรุกรรมอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ พ.ศ. 
2564 - 2565

ส านักงานคณะกรรมการดิจทัิลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อย่ระหว่างพิจารณา

115 11 มิ.ย.64
ด่วนท่ีสุด ท่ี ดศ 
0408.3/2409

แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจทัิล ระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2565 – 2570)

ส านักงานคณะกรรมการดิจทัิลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อย่ระหว่างพิจารณา

116 19 ส.ค. 63
กก 0203/4373

21 พ.ค. 64
กก 0203/2218

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2564-2565) 
ฉบับปรับปรุง

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกฬีา

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

เสนอสภาฯ พิจารณาเม่ือวันท่ี 7 ก.ค. 64 อยู่ระหว่างรอรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

117 21 พ.ค. 64 
กก 5301/2223

แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ เพื่อการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืนเลย (พ.ศ. 2563-2570)

 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียว 

อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. ส่งหนังสือท่ี นร 1114/3704 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
5638 2564 ให้หน่วยงานเจา้ของแผนปรับปรุงแผนและเพิ่มเติม 
ความครบถ้วนของเอกสารกอ่นเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคม
แห่งชาติ
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

118 19 มกราคม 2564 / นร
 0110/491 ลว.19 

มกราคม 2564

แผนปฏิบัติการการเช่ือมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ท่ัวประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
ม่ันคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความม่ันคง มีความเห็นให้ปรับปรุงแผน 
และน าส่งมายัง สศช. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

4 กมุภาพันธ์ 2564 / นร 1101/743

119 4 สิงหาคม 2564 / นร 
0403 (กร 1) /8960 
ลว.4 สิงหาคม 2564

(ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2564-2566

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
ม่ันคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความม่ันคง มีความเห็นให้ปรับปรุงแผน 
และน าส่งมายัง สศช. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

30 มิถุนายน 2564 / นร 1112.1/3899

120 3 กนัยายน 2564 / นร
 5100/592 ลว. 3 

กนัยายน 2564

แผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร ประจ าปี 2564-2565 กองอ านวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจกัร

กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
ม่ันคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

ก าหนดเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการภาครัฐและความม่ันคง ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564

121 22 กนัยายน 2564 /
กห.0100/1585 ลว. 22

 กนัยายน 2564

ร่างนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศ ในด้านเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ 
(พ.ศ. 2564-2580)

กระทรวงกลาโหม โดยสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ

กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
ม่ันคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความเห็น กอ่นน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐและความม่ันคง
 พิจารณาต่อไป

122 22 กนัยายน 2564 /
สกมช 0400/494 ลว. 

22 กนัยายน 2564

(ร่าง) นโยบายและแผนท่ีเกีย่วข้องกบัการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562

ส านักงานคณะกรรมการการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ

กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
ม่ันคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความเห็น กอ่นน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐและความม่ันคง
 พิจารณาต่อไป

123 อว.6001/8567 
ลว. 20 ก.ค.64

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2564-2570

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

เสนอกรรมการ สศช. เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2564 กรรมการ สศช. มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ
ไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2564-2570 โดยให้กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม รับความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาเพิ่มเติมใน
รายละเอยีดของแผน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป (รอส่งหนังสือออกไปยัง
หน่วยงานฯ ภายหลังเวียนมติคณะกรรมการสภาฯ )

124 ลงรับ 13 ก.ย.64 เลขท่ี
 4698

อว. 6001/10790
ลว.10 ก.ย.64

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

เสนอคณะอนุกรรมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้หน่วยงานรับความเห็นไปปรับแก ้และเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
อกีคร้ัง

125 29 มิ.ย. 64
ท่ี สธ 0417.2/2382

แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ระดับชาติ  ระยะท่ี 
2 (พ.ศ. 2565 – 2570)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติม ในประเด็น การต้ังเป้าหมายท่ีท้าทาย การปรับแกไ้ขกฎหมายให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตทาง
สังคมและเพิ่มมบทลงโทษผู้กระท าผิด รวมถึงความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย การให้
ความส าคัญกบัการขับเคล่ือนเชิงพื้นท่ี การเพิ่มเติมแนวทางเพื่อปิดช่องว่างในการควบคุมการเข้าถึง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การก าหนดแนวทางท่ีเป็นคานงัด การพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ และการขับเคล่ือน
สู่การปฏิบัติ

12 ต.ค. 64
ท่ี นร 1108/6020

12 ต.ค. 64
ท่ี นร 1108/6021

126 29 ก.ค. 64
ท่ี สธ 0409.3/2805

แผนการเฝ้าระวัง การป้องกนั และการควบคุมโรค จากการประกอบ
อาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 – 2580) และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2564 -
 2565) และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ ได้เสนอแผนให้ท่ีประชุมงคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แล้ว เม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 64 โดยอยู่
ระหว่งการเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมพิจารณาในเดือน 
ต.ค. 64

127 31 ส.ค. 64
ด่วนท่ีสุด

ท่ี พม 0402/11707

แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุแห่งชาติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2580)
 และแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจดัท าวาระเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

บัญชีรายช่ือแผนระดับที ่3 ทีเ่สนอมายัง สศช. (ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)

ล าดับ ช่ือแผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รบัผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที/่
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

128 28 ก.ย. 64
ด่วนท่ีสุด

ท่ี สธ 59/3871

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.
 2566 – 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม

สายงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจดัท าวาระเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

หมายเหตุ
ขาว แล้วเสร็จ - เสนอ ครม. เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา แล้ว 86

เทาออ่น อยู่ระหว่างพิจารณาของสายงาน

เทาเข้ม อยู่ระหว่างพิจารณา และแจง้กลับหน่วยงานให้ทบทวนและปรับปรุง

แดง ยกเลิกการด าเนินการ 2
เขียว ผ่านการพิจารณาของ สศช. ณ ส้ิน มี.ค.64 5

รวมทัง้สิน้ 128

35
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