
บญัชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ในส่วนของแผนปฏิบตักิารดา้น...ตอ่คณะรัฐมนตรี 
ทีเ่สนอมายงัส านักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาต ิเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนฯ

แผนปฏบิัติการด้าน... ที่ผ่านกระบวนการพิจารณา รอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 จ านวน 6 แผน คือ

1) แผนการเฝ้าระวัง การปอ้งกนั และการควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และ
แผนปฏบิติัการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1  (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยกระทรวงสาธารณสุข

2) (ร่าง) แผนปฏบิติัการด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2564 - 2570 โดยกระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3) แผนปฏบิติัการด้านผู้สูงอายุแหง่ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) และแผนปฏบิติัการด้านผู้สูงอายุ ระยะกลาง 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570)
 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
4) ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมัน่คงด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ .ศ. 2566 - 2570 โดยกระทรวงสาธารณสุข
5) (ร่าง) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2565) ฉบบัปรับปรุง โดยส านักงานสถิติแหง่ชาติ
6) แผนปฏบิติัการด้านการควบคุมและปอ้งกนัโรคขาดสารไอโอดีนแหง่ชาติ พ .ศ. 2565 - 2570 โดยกระทรวงสาธารณสุข



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1 29 ก.ค. 64
ที่ สธ 0409.3/2805

แผนการเฝ้าระวัง การป้องกนั และการควบคุมโรค จากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 – 
2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกก่ระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม อาทิ การเพิม่เติมแนวทางการด าเนินงานให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจดัการระดับพืน้ที่ การต้ังรับกบัประเด็นสุขภาพในบริบทใหม่ 
และการพัฒนากลไกที่เอือ้ต่อการด าเนินการร่วมกบัภาคเอกชน ตลอดจนการเพิม่เติมงบประมาณ
รองรับที่เพียงพอกบัจดุเน้นส าคัญ การขับเคล่ือนการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกบัแผนระดับที่ 3 ที่
เกีย่วข้อง และการเพิม่เติมตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์มากยิง่ขึ้น

5 พ.ย. 64
ที่ นร 1108/6506

2 20 ก.ค.64
อว.6001/8567

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

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

แจง้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว . รับทราบผลการพิจารณา (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดล
เศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2564-2570 ตามมติสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2564-2570 โดยให้
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม รับความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาเพิม่เติมในรายละเอยีดของแผน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

11 พ.ย. 2564
 นร 1114/6640

3 31 ส.ค. 64
ด่วนที่สุด

ที่ พม 0402/11707

แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายแุห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580)
 และแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอาย ุระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยแ์ล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม อาทิ การปรับมุมมองต่อผู้สูงอายใุห้ครอบคลุมถึงการเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การเพิม่กลไก
ส าหรับเตรียมความพร้อมกอ่นสูงวัยทั้งการออมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายใุนทุกมิติ การปฏิรูประบบบริหารจดัการเพือ่รองรับสังคมสูงวัย และการเชื่อมโยงการพัฒนา
กบัเป้าหมายการพัฒนาในระดับสากล

8 ธ.ค. 64 
ด่วนที่สุด ที่ 

นร 1108/7240

4 28 ก.ย. 64
ด่วนที่สุด

ที่ สธ 59/3871

ร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ .ศ.
 2566 – 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกก่ระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม อาทิ การก าหนดวิสัยทัศน์ให้รอบคอบ ชัดเจน และไม่ขัดแยง้ระหว่างกนั การก าหนดเป้าหมาย
เชิงยทุธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกบัความมั่นคงด้านวัคซีนเป็นล าดับแรก การแบ่งกลุ่มนโยบาย
สนับสนุนการผลิตวัคซีนที่ต้องได้รับการสนับสนุนให้ผลิตต้ังแต่ต้นน้ ากบัวัคซีนที่ใช้กลไกอืน่ในการ
เข้าถึง การพัฒนาระบบบริหารจดัการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคที่ต่อยอดจากระบบที่ใช้ในการรับมือ
กบัโรคโควิด-19 การพัฒนาอตุสาหกรรมวัคซีนอยา่งครบวงจร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ
ภารกจิความมั่นคงด้านวัคซีน และการสร้างเสริมความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีน
ของประเทศ

8 ธ.ค. 64 
ด่วนที่สุด ที่ 

นร 1108/7241

5 12 ก.ค. 64  
 ดศ 0510/1633

ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 
2565) ฉบับปรับปรุง

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านความเห็นชอบสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ในการ
ประชุมคร้ังที่ 10/64 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2565) ฉบับปรับปรุง โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้
1. บทบาทของส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) โดย สสช. ควรเป็นศูนยก์ลางข้อมูลทางสถิติของ
ประเทศ รวมทั้งมีแนวทางการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ สสช . เพือ่สร้างการรับรู้ เห็น
ประโยชน์และความส าคัญในการด าเนินงานของ สสช .
2. โครงการจดัท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยควรศึกษารูปแบบการ
ด าเนินการจดัท าบัญชีข้อมูลภาครัฐที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานให้อยูใ่นรูปแบบอตัโนมัติ (automation) ที่สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างกนั 
รวมทั้งควรมีการจดัล าดับความส าคัญชุดข้อมูลที่ควรเร่งด าเนินการในช่วงระยะเวลาส้ินสุดของร่าง
แผนฯ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
3. การให้บริการสถิติ ควรส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน
4. ด้านบุคลากร ควรเร่งพัฒนาบุคลากร สสช. ในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ให้เพียงพอ
5. กลไกการขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ควรปรับปรุงกลไกคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านสถิติ
รูปแบบใหม่ให้มีความคล่องตัว และมีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสม

6 18 พ.ย. 64
ที่ สธ 0905.02/4719

แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2565 - 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาต่อกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนฯ 
เป็นแผนระดับที่ 3ที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จงึไม่มีความจ าเป็นต้อง
เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม โดยควรมีการปรับกลยทุธ์ให้
ชัดเจนและเชื่อมโยงกบักลุ่มเป้าหมายและประเด็นที่ยงัเป็นปัญหาส าคัญที่จะน าไปสู่การขับเคล่ือนการ
ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ขึ้น

21 ธ.ค. 64
ที่ นร 1108/7487

แผนปฏบิตัิการด้าน... ที่ผ่านกระบวนการพิจารณา รอบเดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
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