
บญัชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ในส่วนของแผนปฏิบตักิารดา้น...ตอ่คณะรัฐมนตรี 
ทีเ่สนอมายงัส านักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาต ิเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนฯ

          นับต้ังแต่มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีผลบงัคับ มีแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏบิติัการด้าน... ที่ส่งมายัง
ส านักงานฯ  รวมจ านวนทั้งสิน้ 135 แผน จ าแนกสถานะของแผนฯ ดังนี้

1) แผนปฏบิติัการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู่ จ านวน 67 แผน

2) แผนปฏบิติัการด้าน... ที่ส านักงานฯ อยู่ระหว่างพิจารณากล่ันกรองหรือเหน็สมควรทบทวนปรับปรุงแผนใหม้ีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้นกอ่น
น าเสนอตามขั้นตอนต่อไป จ านวน 32 แผน
3) แผนปฏบิติัการด้าน... ที่ยกเลิกการด าเนินการ/ส้ินสุดการด าเนินการ จ านวน 30 แผน
4) แผนปฏบิติัการด้าน... ที่ผ่านกระบวนการพิจารณา รอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 จ านวน 6 แผน



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

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

(ส่งเอกสารครบถ้วน)

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ
แผนแม่บทการบริหารจดัการแร่ (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 และ 2 พ.ค. 61 
และสายงานฯ ได้แจง้ผลการพิจารณาให้กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวคิดของยทุธศาสตร์ฯ และ
เห็นควรให้ปรับปรุงรายละเอยีดของแผนแม่บทฯ อาทิ การก าหนดเขตแหล่งแร่เพือ่การท าเหมืองใน
ระยะเร่ิมแรก เป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงผลสัมฤทธิ์ กลไกการตัดสินใจในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ในแต่
ละช่วงเวลา เป็นต้น

4 มิ.ย. 61 
นร 1114/3404

2 29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและแจง้กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ในประเด็นชื่อของแผน
แม่บท และการก าหนดเป้าประสงค์หลักของแผน

21 พ.ค. 61
นร 1111/2980

3 13 ก.พ. 61
กษ 2908/771

แผนยทุธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

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

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เพือ่ให้แผนยทุธศาสตร์ยางพาราฯ มีความสมบูรณ์ และรัฐบาล
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยทุธศาสตร์ดังกล่าว การยางแห่งประเทศไทย 
เห็นควรพิจารณาน าประเด็นส าคัญตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปทบทวนกอ่นเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

22 พ.ค. 61
นร 1114/2956

4 20 ก.พ. 61
ดศ. 0405/382

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

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
พิจารณาแล้ว เมือ่วนัที่ 4 ก.ค. 61

กก.สศช. มีมติเหน็ควรใหค้วามเหน็ชอบแผนฯ โดยมีข้อสังเกตและความเหน็เพิ่มเติม อาทิ
 ประเด็นการก าหนดมาตรการและแนวทางส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้บริการอินเทอร์เนต็
จากโครงข่ายเนต็ประชารัฐมากขึน้ และน าความเหน็ดังกล่าวเสนอ ครม.เพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป

10 ส.ค. 61
นร 1115/4929

5 27 ก.พ. 61 แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวง

คมนาคม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สายงานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ แจง้ผลการพิจารณาให้ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมทราบ เพือ่
ด าเนินการต่อไป

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

6 19 มี.ค. 61
ดศ. 0407/611

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

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
พิจารณาแล้ว เมือ่วนัที่ 19 ธ.ค. 61

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมีความเหน็ใหห้นว่ยงานเจ้าสังกัดปรับปรุงแผนฯ ตาม
ข้อเสนอแนะ และน าความเหน็ดังกล่าวเสนอ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

16 ม.ค. 62
ด่วนที่สุด

นร 1115/269

7 8 มี.ค. 61
ที่ รง 0206.1/786

แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขับเคล่ือนนโยบายครัวไทยสู่
ครัวโลก

กระทรวงแรงงาน กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงแรงงาน 
เพือ่ทราบแล้ว

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

8 29 มี.ค. 61
สคช. 183/2561

แผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านช่างอากาศยานเพือ่เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส านกังานฯ ได้เสนอความเหน็ต่อสถาบนัฯ เมือ่วนัที่ 29 
มีนาคม 2561

ส านกังานฯ รับทราบแผนฯ และมีข้อสังเกตเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนฯ ต่อไป 29 มี.ค. 61
ที่ นร 1115/1868

9 30 มี.ค. 61
ด่วนที่สุด

สธ 0805.3/1168

ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้ด าเนินการพิจารณาและมีหนังสือแจง้กระทรวงสาธารณสุข 
เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบแผน โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ในประเด็นการก าหนด
แนวทางการพัฒนาที่รองรับบริบทในอนาคต และการบูรณาการกบัแผนอืน่ที่เกีย่วข้อง

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

10 27 เม.ย. 61     
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2579  
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) ปี 2560 – 2564 และ
แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2561 ฉบับ
ปรับปรุงและขยายระยะเวลาด าเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 
2566)

     กระทรวงศึกษาธิการ      
โดย สสวท.

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษยฯ์ พิจารณาแล้ว และแจง้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนแม่บทด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมในประเด็นการก าหนดเป้าหมาย แนว
ทางการค้นหา/คัดสรร/พัฒนา/รักษาผู้มีความสามารถพิเศษ การสร้างแรงจงูใจในการเข้าสู่งานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกลไกการขับเคล่ือนแผน การติดตามประเมินผล และการก าหนดชื่อแผน

3 ต.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1111/6159

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

- 2 -



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

11 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานฯ พิจารณา และมีหนังสือแจง้กระทรวงคมนาคม
เพือ่ทราบแล้ว
 

ส านักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนฯ มีความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาภาคใต้ ที่ให้ความส าคัญกบัการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิติกส์ การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพือ่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอยีดของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายโครงการตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบที่เกีย่วข้องต่อไป และมีความเห็นเพิม่เติมว่าควรพิจารณาในประเด็นสังเกตที่ส าคัญ  อาทิ
 ควรก าหนดสัดส่วนและรูปแบบการเดินทางในพืน้ที่ให้ชัดเจนเพือ่ลดความซ้ าซ้อนของการลงทุน
โครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมขนาดใหญ่ รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาสะพานเศรษฐกจิ เชื่อมโยง
เส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงานจากอนัดามันสู่อา่วไทย ควรศึกษาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ภาคใต้และศักยภาพในการรองรับก าลังการผลิตที่เพิม่ขึ้นในพืน้ที่ ควรระบุให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจน
ในการบริหารจดัการเร่ืองกระแสเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Economy) ที่ส่งผลให้ที่พักในรูปแบบ
การแบ่งปันห้องพักออนไลน์ที่เพิม่ขึ้น ควรบูรณาการร่วมกบัการพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวที่เกีย่วข้อง 
และควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพืน้ฐานกอ่นการพัฒนาท่าเรือ พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อ
ตลาดเรือส าราญ พัฒนาฐานข้อมูลที่คอยติดตามทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและการจบัจา่ยใช้สอย โดย
แจง้หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

 8 ต.ค. 61
นร 1114/6260

12 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

ร่างแผนการให้ความรู้พืน้ฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565) กระทรวงการคลัง กองยทุธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกจิ

มหาภาค

สายงานฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติพิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงการคลัง เพือ่ทราบแล้ว

คณะกรรมการฯ มีมติใหห้น่วยงานรับข้อสังเกตและความเหน็ไปพจิารณาปรับปรุง และน าเสนอ ครม. 
พจิารณาตามขัน้ตอนต่อไปในประเด็นดังนี้ 
(1) เร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรเพิ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมเปน็คณะกรรมการ
ใหค้วามรู้พื้นฐานทางการเงินด้วย 
(2) ควรมีการบรูณาการความร่วมมือร่วมกับสถาบนั/องค์กรที่เกี่ยวข้อง อาท ิครอบครัว โรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธกิาร สถาบนั/ชุมชนที่ใหค้วามรู้ทางการเงิน กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (3) ควร
ปรับปรุงรูปแบบการใหค้วามรู้ โดยใหค้วามส าคัญกับการพฒันาและสร้างเสริมทกัษะชีวติ ผ่านประสบการณ์
โดยตรงที่มีการประยุกต์เนื้อหาทางด้านการเงินที่เหมาะสมกับคนแต่ละช่วงวยั (4) แผนงาน ควรก าหนด
เปา้หมายที่เปน็ภาพใหญ่ระดับยุทธศาสตร์ และท าการประเมินเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเทยีบ
กับเปา้หมายเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิสู์งสุด (5) ควรมีการก าหนดตัวชีว้ดัเชิงพฤติกรรมที่จะใช้วดัผลทั้งก่อนและ
หลังการใหค้วามรู้ทางการเงิน เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการได้อย่างแทจ้ริง และ
น าเสนอ ครม. พจิารณาตามขัน้ตอนต่อไป โดยแจง้หน่วยงานเพื่อทราบแล้ว

21 มิ.ย. 2562 
ที่ นร 1113/3541

13 24 ก.ค. 61
ยธ 0902/1282

ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2562 - 2565)

คณะกรรมการบริหารงานยติุธรรม
แห่งชาติ

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษยฯ์ พิจารณาแล้ว และแจง้คณะกรรมการบริหารงานยติุธรรม
แห่งชาติ เพือ่ทราบแล้ว และคณะกรรมการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ
ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0902/646 ลงวันที่ 25 เม.ย. 62 กลับมายงั
 สศช. โดยเสนอร่างแผนฯ ที่ได้แกไ้ขปรับปรุงต่อคณะกรรมการ สศช . 
เพือ่พิจารณากล่ันกรองและเร่งรัดการเสนอเร่ืองต่อ ครม . เพือ่พิจารณา
ต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษยแ์ละการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนแม่บทการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติฯ ส าหรับใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการบูรณาการการพัฒนากระบวนการบริหารงานยติุธรรมของประเทศ ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมอนัน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกดิความยัง่ยนื

28 พ.ย. 61
ที่ นร 1111/7278

14 10 ก.ย. 61
ทส 1006.2/2100

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจดัการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพือ่ทราบแล้ว

ส านักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างนโยบายฯ มีความส าคัญในการก าหนดกรอบแนวทางการบริหาร
จดัการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีข้อสังเกตเพิม่เติม ดังนี้ (1) ก าหนดรูปแบบกลไกการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้มีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง (2) จดัล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ

 17 ต.ค. 2561
นร 1114/6470

15 5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171

มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยทุธ์เพือ่การไปสู่
ดิจทิัลไทยแลนด์

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

ส านักงานฯ เห็นชอบในหลักการร่างมาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยทุธ์เพือ่การไปสู่
ดิจทิัลไทยแลนด์ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ปรับชื่อแผนให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอแผนระดับ 3
 และทบทวนการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

28 ธ.ค. 61
ด่วน ที่  นร 1116/7856

- 3 -



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

16 22 พ.ย. 61
สธ 0209.05/4455

6 ม.ค. 63
ที่ สธ 0209.05/39

ยทุธศาสตร์การจดัต้ังศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์สถาบันทาง
การแพทย ์และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ใน
ระยะยาว (5 - 10 ปี)

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็อบในหลักการยทุธศาสตร์การจดัต้ังศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทยฯ์ โดยควรมุ่งเน้น
ประเด็นส าคัญ อาทิ การปรับชื่อแผนเป้นยทุธศาสตร์การจดัต้ังเครือข่ายศูนยค์วามเป็นเลิศทาง
การแพทยฯ์ การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความเหล่ือมล้ า การพัฒนาการบริการที่น าไปสู่ผลประโยชน์
ต่อเนื่องทางเศรษฐกจิ การบูรณาการความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง และการจดัล าดับ
ความส าคัญที่ชัดเจน

25 มิ.ย. 62
ที่ นร 1108/3642

27 เม.ย. 63
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1108/ว2273

17 29 พ.ย. 61
สธ 0503.05/4572

ร่างแผนการจดัการเพือ่คุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขตอนุรักษ์ ตาม 
พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542
 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ประสานให้กระทรวงสาธารณสุข ปรับ (ร่าง) แผนการ
จดัการฯ ให้มีรายละเอยีดสมบูรณ์มากขึ้น

ในคราวการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนจดัการเพือ่คุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขต
อนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ .ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ 
๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ (๑) กระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นต้องหารือ
ในประเด็นข้อกฎหมายกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (๒) การขับเคล่ือนแผนใน
ระยะต่อไป ควรบูรณาการแผนที่เกีย่วข้องกบัการจดัการสมุนไพร เข้าไว้ด้วยกนั เพือ่ให้เห็นภาพรวม
ของการพัฒนาพืชสมุนไพร และควรให้ความส าคัญกบัการคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในพืน้ที่ และ ควรร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง โดยการส่งเสริมให้เกดิการวิจยัและ
พัฒนาสมุนไพรให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพือ่เป็นฐานเศรษฐกจิ
ใหม่ของชุมชน ในคราวการประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไดพิ้จารณาและ
มีมตเิห็นชอบ (รา่ง) แผนจดัการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนทีเ่ขตอนุรกัษ์ตามพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองและส่งเสรมิภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
 ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนจดัการ
เพือ่คุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขตอนุรักษ์ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ

18 7 ธ.ค. 62
ยธ 1120/24579

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

กระทรวงยติุธรรม กองยทุธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

สายงานฯ พิจารณาให้ความเห็น และแจง้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว

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

8 ม.ค. 62
นร 1120/106

19 25 ธ.ค. 61
คค 0806.2/10537

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพืน้ที่

กระทรวงคมนาคม กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส านกังานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม (คค.) เมือ่วนัที่
 18 ก.ค. 62

ส านกังานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเหน็เพิ่มเติมเพื่อประกอบการขับเคล่ือนแผน
แม่บทฯ อาท ิให ้คค. เร่งจัดท าแผนบรูณาการเส้นทางคมนาคมของประเทศ และให้
กรมการขนส่งทางราง และ รฟท. ร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนธรุกิจ

18 ก.ค. 62
นร 1106/4048

20 5 ก.พ. 62
พม 0605/1496

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

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และมีหนังสือแจง้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์เพือ่ทราบแล้ว

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษยแ์ละการสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมดังนี้ (1) แผนพัฒนางานสวัสดิการ
สังคมไทยฯ ควรเป็นภาพใหญ่ของการจดัสวัสดิการสังคมในประเทศที่เชื่อมโยงกบัหน่วยงานอืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้อง (2) ควรมีการจดัข้อมูลการจดัสรรและการกระจายงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมของ
ประเทศในภาพรวมและภาพการกระจายในแต่ละกลุ่มคนและแต่ละพืน้ที่ (3) แนวทางการพัฒนายงั
ขาดมิติของการสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึงพาตนเองได้ (4) ควรเพิม่เติมการวิเคราะห์บริบทที่
ส่งผลต่อการจดัสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ ในประเด็นเชิงยทุธศาสตร์ ควรเพิม่เติมแนวทางการจดั
สวัสดิการในเร่ืองการพัฒนาที่อยูอ่าศัย ควรมีมาตรการจงูใจให้ภาคประชาสังคม ภาคประชารัฐ ภาค
ธุรกจิเอกชน เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจดัสวัสดิการสังคม อกีทั้งควรทบทวนการ
ยกระดับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรอสิระที่มี
กฎหมายรองรับ โดยควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีกลไกบริหารจดัการในระดับพืน้ที่
 สามารถด าเนินการแทนการจดัต้ังหน่วยงานใหม่ และควรปรับกรอบระยะเวลาของร่างแผนฯ จาก 
พ.ศ. 2560-2565 เป็น "พ.ศ. 2561-2565" เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
โดยแจง้หน่วยงานเพือ่ทราบแล้ว

25 มิ.ย. 62
ที่ นร 1108/3643
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

21 27 ก.พ. 62
ยธ 0411/805
12 ก.พ. 63
ด่วนที่สุด ที่

ยธ 0411/668

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) กระทรวงยติุธรรม กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนสิทธิมนุษยชนฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การสร้างความ
ตระหนักรู้ในหน้าที่ของประชาชนที่ควรปฏิบัติที่น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนและไม่ละเมิด
สิทธิผู้อืน่ และการขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ

27 เม.ย. 63
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1108/ว2272

22 28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส านักงาน ก.พ. กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอาย ุโดยใน
การขับเคล่ือนควรให้ความส าคัญกบัประเด็น อาทิ การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การเสริมทักษะ
และพัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาฐานข้อมูลของบุคลากรภาครัฐ

25 มิ.ย. 62
ที่ นร 1108/3644

12 ก.พ. 63
ด่วนที่สุด ที่ 

นร 1108/845
และ

ด่วนที่สุด ที่ 
นร 1108/846

23 1 มี.ค. 62
สธ 0209.02/658

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562 - 2565)  โดยในการขับเคล่ือนควรให้ความส าคัญกบัการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกีย่วข้องในระดับพืน้ที่ การสร้างความเชื่อมโยงกบัแผนที่เกีย่วข้อง และ
การก าหนดรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

12 ก.พ. 63
ที่ นร 1108/843

และ
ที่ นร 1108/844

24 7 มี.ค. 62
สธ 5200/721

ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการจโีนมิกส์ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ พิจารณาให้ความเห็นและข้อสังเกตประกอบการพิจารณาของ
 ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 แล้ว

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและให้
กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นและข้อสังเกตของ สศช . เพิม่เติมดังนี้ (1) ควรพิจารณาก าหนด
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ของการยกระดับสุขภาพของประชาชน (2) การก าหนดกจิกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการ ควรให้ความส าคัญกบัการด าเนินโครงการที่เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานวิจยั/สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ

26 มี.ค. 62
ด่วนที่สุด นร 1111/1754

25 2 พ.ค. 62  
ทส 0402/1095

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ อยูร่ะหว่างการวิเคราะห์เพือ่เสนอคณะอนุกรรมการฯ ในคราวการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ (๑) ควรปรับปรุง 
(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕  ตามความเห็นและประเด็นอภิปรายของสภาฯ ในส่วนของความเชื่อมโยงแผน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และกลไกการขับเคล่ือนแผน ควรมุ่งเน้นประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และ
ชุมชนในพืน้ที่ให้มากขึ้น (๒) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พิจารณาด าเนินการจดัท ากลไกและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างหลักประกนั ส าหรับในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังอยา่งยัง่ยนืไว้ด้วย ในคราวการประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
 ไดพิ้จารณาและมี มตเิห็นชอบ (รา่ง) นโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ

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

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเสนอ

26 หนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 

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

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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. ได้มีหนังสือแจง้ไปยงัส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) หรือ สศส. เร่ือง ให้ สศส. ด าเนินการตามมติสภาฯ 
พิจารณาเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 ซ่ึงได้เห็นชอบ และให้ สศส. รับ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และสภาฯ ไปพิจารณาด าเนินการ
เพิม่เติม และให้เสนอ ครม. ตามขั้นตอน

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว ด่วนที่สุด ที่ นร 1114/847 ลว 12 ก.พ. 63
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

27 17 มิ.ย. 62
สธ 59/1733

ร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ .ศ.
 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ โดยในการขับเคล่ือนแผนควรให้ความส าคัญกบัประเด็น อาทิ การเร่งรัดการพัฒนา
ด้านการวิจยัและพัฒนาด้านวัคซีน การออกกฎระเบียบตาม พ .ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการพัฒนางานด้านวัคซีน

17 ธ.ค. 62
หนังสือถึง สธ ด่วนที่สุด ที่ 

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

(มติ ครม. 3 มี.ค. 63)

28 18 มิ.ย. 62
นร. 0107/774

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

ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี

กองบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค

กก.สศช. พิจารณาแล้ว เห็นชอบโดยมีข้อเสนอเพิม่เติม ดังนี้
1. ด าเนินการหาข้อยติุร่วมกนัในประเด็นที่ยงัไม่สอดคล้องกบัแผนปฏิรูปประเทศ
2. ปรับปรุงกระบวนการขับเคล่ือน ก ากบั ติดตามการถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ส่งเสริม อปท. ให้ริเร่ิมภารกจิใหม่ ๆ ตามอ านาจหน้าที่

ที่ นร 1125/355
ลว. 20 มกราคม 2563

29 21 ส.ค. 62
ทส 0304/1960

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และให้น าเสนอกรรมการ สศช .
 พิจารณา

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

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

30 20 ส.ค. 62
ทส 1003.4/11304

แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง

ผ่านการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติใน
การประชุมฯ คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี
ข้อเสนอเพิม่เติม

นร 1110/ว 2365
30 เม.ย. 63

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

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ .ศ. 
2562-2571

กระทรวงอตุสาหกรรม กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. ได้มีหนังสือแจง้ไปยงั อก. เร่ืองให้ อก. ด าเนินการตามมติสภาฯ 
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ซ่ึงได้เห็นชอบ และให้ อก. รับความเห็นที่
คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการ โดยปรับชื่อแผนและ
ระยะเวลาเป็น "แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ระยะที่  1 (พ.ศ. 2562 - 2570)" เพือ่ให้สอดคล้องกบัมติ ครม.  
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60 และระยะเวลาของยทุธศาสตร์ชาติ และให้ อก . รับ
ความเห็นสภาฯ ไปพิจารณาด าเนินการเพิม่เติม และให้เสนอ ครม. ตาม
ขั้นตอน

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

32 พน 0100/478
27-พ.ย.-2562

แผนยทุธศาสตร์การก ากบักจิการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2563-2567) และแผนการด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ย และ
ประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน

ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
กจิการพลังงาน

กคพ ส านักงานฯ ได้เสนอความเห็นต่อส านังานคณะกรรมการก ากบักจิการ
พลังงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ส านักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นให้พิจารณาทบทวนการก าหนดชื่อแผนและระยะเวลา
ด าเนินการให้สอดคล้องกบัห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ อาทิ แผนปฏิบัติการด้าน
การก ากบักจิการพลังงาน ระยะที่... (พ.ศ. 2563-2565) และเห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงาน งบประมาณรายจา่ย และงบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ของ
ส านักงาน กกพ. ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

นร 1106/7329 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

33 26 ธ.ค 62 ที่ ทส 
1009.2/3193

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กทว./สุภาพร       
โทร. 1524

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อการประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และให้น าเสนอกรรมการ 
สศช. พิจารณา

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

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

34 19 ธ.ค. 62
ที่ ศธ 0302/4202

(ร่าง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 -
 2565

กระทรวงศึกษาธิการ กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิฯ โดยมีประเด้นที่ควรมุ่งเน้น อาทิ 
การก าหนดกรอบคุณวุฒิให้ทันต่อบริบทการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การก าหนด
รายละเอยีดผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่รองรับเป้าหมายทั้งด้านวิชาการและความเป็นมืออาชีพ
 การก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานทั้งระบบ และการประสาน
ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง

18 พ.ค. 63
ที่ นร 1108/2715

และ
18 พ.ค. 63

ที่ นร 1108/2716
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

35 9 ม.ค. 63
ที่ ศธ 0302/66

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

กระทรวงศึกษาธิการ กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนฯ โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การมีกลไกในการประมาณการความต้องการก าลังคนถึงระดับอาชีพอยา่ง
เป็นระบบ การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการผลิตก าลังคน การพัฒนากลไกเทียบโอน
ประสบการณ์และการรับรองคุณวุฒิจากการเรียนคอร์สระยะส้ันและการเรียนในลักษณะ Micro 
degree การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละเร่ืองที่ชัดเจน และการจดัท าสาขาอาชีพต้นแบบที่
สอดคล้องกบัความจ าเป็นเร่งด่วน

18 พ.ค. 63
ที่ นร 1108/2717

และ
18 พ.ค. 63

ที่ นร 1108/2718

36 13  ม.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่

พม 0402/473

แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอาย ุระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2568) ฉบับ
ปรับปรุง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายฯุ โดยในการขับเคล่ือนควรมุ่งเน้นประเด็น
ส าคัญ อาทิ 
การปรับปรุงตัวชี้วัด จดุมุ่งเน้นการด าเนินงานที่แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มผู้สูงอายทุี่มีศักยภาพกบักลุ่ม
ผู้สูงอายทุี่ยากจน และการให้ความส าคัญกบัการน าทรัพยากรบางส่วนในการดูแลเด็กและเยาวชนมา
ใช้ในการดูแลผู้สูงอาย ุการดูแลผู้สูงอายใุนท้องถิ่นชุมชน และการส่งเสริมการออม

18 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1108/2719
และ

18 พ.ค. 63 
ด่วนที่สุด

ที่ นร 1108/2720

37 24 ม.ค. 63
ที่ ยธ 1005/373

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

กระทรวงยติุธรรม กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหายฯ โดยควร
มุ่งเน้นประเด็นส าคัญในการขับเคล่ือน อาทิ การจดัท าระบบฐานข้อมูลด้านคนหาย คนนิรนาม และ
ศพนิรนามที่เป็นปัจจบุัน การจดัท าข้อมูลดีเอน็เอที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การส่งเสริม
บทบาทของภาคประชาสังคม การก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์และมีค่าเป้าหมายที่ชัดเจน การ
ปรับชื่อและระยะเวลาให้สอดคล้องกบัมติคณะรัฐมนตรี

16 ก.ค. 63
ที่ นร 1108/4076

และ 
ที่ นร 1108/4077

38 13 ก.พ. 63
ที่ ยธ 1122/2999

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
2563 - 2565

กระทรวงยติุธรรม กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดฯ โดยมี
ข้อสังเกตและประเด็นที่ควรมุ่งเน้น อาทิ การเพิม่มาตรการทางเลือกใหม่ในการแกไ้ชปัญหา
ยาเสพติด การน าหลักบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) มาเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในระดับพืน้ที่ การ
เพิม่เติมและติดตามกลไกการขับเคล่ือนในแต่ละระดับไม่ให้ทับซ้อน การปรับตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์
และมีค่าเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย

16 ก.ค. 63
ที่ นร 1108/4078

และ 
ที่ นร 1108/4082

39 2 มี.ค. 63
ที่ นร 0111/346

ตอบความเห็น ครม.
20 ส.ค. 63

ด่วนที่สุด ที่ นร
0507/ว(ล) 25336

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

ส านักนายกรัฐมนตรี
(มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ)

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาความเสมอภาค
และความเท่าเทียม

ทางสังคม

สายงานฯ ได้เสนอความเห็น ต่อ สลค. เพือ่ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว

สศช. เห็นควรสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
บูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงฯ

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

40 24 ก.พ. 60 
ด่วนที่สุด ที่ พณ 

0912.4/843

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

คณะกรรมการพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. มีหนังสือแจง้ไปยงัประธานคณะกรรมการพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์
รับทราบผลการพิจารณาของสภาฯ

สภาฯ มีมติให้คณะกรรมการพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์รับความเห็นของสภาฯ ไปพิจารณาปรับปรุง
เพิม่เติมร่างแผนฯ ฉบับดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

7 พ.ค. 64
นร 1114/2757

41 22 เม.ย. 63
ที่ สธ 0407.5/1486

แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของ
ประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของ สศช . ต่อหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว สศช. เห็นว่า แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคฯ ไม่เข้าข่ายต้องเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา อยา่งไรกต็าม ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรบูรณาการกบัแผนอืน่ที่
เกีย่วข้อง เช่น แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดฯ ตาม พ .ร.บ. 
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2 มิ.ย. 63
ที่ นร 1108/3146
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

42 27 เม.ย. 63
ด่วนที่สุด ที่ 

อว 0222.2/4725

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

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนด้านการอดุมศึกษาเพือ่ผลิตและพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศฯ โดยควรมุ่งเน้นประเด็นส าคัญเพิม่เติม อาทิ การก าหนดบทบาทการอดุมศึกษาให้ครอบคลุม
ตาม พ.ร.บ.การอดุมศึกษา พ.ศ. 2562 การค านึงถึงขนาดและความหลากหลายของสถาบันอดุมศึกษา
 การเพิม่เติมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นทางเลือกใหม่ ๆ การจดัสรรงบประมาณให้
สนองด้านอปุสงค์ที่เป็นรูปธรรม การปรับปรุงส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษาฯ ให้เป็น
หน่วยงานสมัยใหม่

16 ก.ค. 63
ที่ นร 1108/4083

และ 
ที่ นร 1108/4084

43 คร้ังที่ 1
8 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด 

ที่ สช.สย.0439/2563

คร้ังที่ 2
19 มิ.ย. 63

ที่ สช.สย. 0686/2563

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

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ
 การก าหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน การแสดงให้เห็นภาพอนาคตของระบบสุขภาพในอนาคตที่
ชัดเจนแล้วจงึก าหนดมาเป็นประเด็นการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพให้สอดคล้อง การให้ความส าคัญ
กบักลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มวิชาชีพนอกสายหลัก การบูรณาการกบัแผนที่เกีย่วข้อง การก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน

11 ส.ค. 63
ที่ นร 1108/4619

และ
ที่ นร 1108/4620

44 19 พ.ค. 63
ที่ พม 0304/6544

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกีย่วกบัอสีปอร์ตต่อเด็กฯ โดยในการขับเคล่ือน ควรมุ่งเน้นความครอบคลุมทั้งผลกระทบเชิงบวกและ
ลบ ตลอดจนควรพิจารณาเพิม่เติม อาทิ การสนับสนุนการวิจยัเกมออนไลน์และอสีปอร์ต และการ
ส่งเสริมให้มีพืน้ที่และกจิกรรมสร้างสรรค์ใกล้บ้าน

11 ส.ค. 63
ที่ นร 1108/4617

และ
ที่ นร 1108/4618

45 20 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่ 

นร 0220.02/1237

(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

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

16 ก.ค. 63
ที่ นร 1108/4085

และ 
ที่ นร 1108/4086

46 11 มิ.ย. 63
 ที่ พม 0605/7867

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิม่เติม
ในการขับเคล่ือน อาทิ การเชื่อมโยงการจดัสวัสดิการของทั้งประเทศ การมีฐานข้อมูลกลางของทั้ง
ความต้องการและการจดัสวัสดิการ การส่งเสริมบทบาท อปท . ในการจดัสวัสดิการ การส่งเสริมการ
จดัสวัสดิการเชิงรุก การทบทวนการศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัท าภาษีเฉพาะที่ขัดต่อ พ .ร.บ. 
วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 การเพิม่เติมตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการกระจายการจดัสวัสดิการ
ในระดับพืน้ที่

11 ส.ค. 63
ที่ นร 1108/4621

และ
ที่ นร 1108/4622

47 ๓ พ.ค. ๖๒ 
ด่วนที่สุด ที่ นร 

๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๑๕๕

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

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กทว./บุญชุบ    
โทร. 1505

ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒ โดย สศช. ได้เสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.ไปเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ทั้งนี้ ขั้นตอนการเสนอแผนเป็นการเสนอเข้า ครม. โดยตรง ไม่ผ่านตาม
ขั้นตอนการพิจารณาแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 60

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว  28 พฤษภาคม 2562/ ด่วนที่สุด ที่ นร 
1107/2938

48 1/10/2562 ด่วนที่สุด 
ที่ นร 1107/5778

แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ "การแกไ้ขปัญหามลพิษด้าน
ฝุ่นละออง"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กทว. /วิสสุตา+บุญสิตา
โทร 1540 / 1523

ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย สศช. ได้เสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.ไปเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้
 ขั้นตอนการเสนอแผนเป็นการเสนอเข้า ครม. โดยตรง ไม่ผ่านตาม
ขั้นตอนการพิจารณาแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 60

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว 1 ตุลาคม 2562 / ด่วนที่สุด ที่ นร 1107/5778
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

49 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 
(ฉบับปรับปรุง)

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล 
(องค์การมหาชน)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาฯ  ไปยงั สพร . และแจง้ สลค. 
ด้วยแล้ว - ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (สพร.) ปรับปรุง (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง)  

สภาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้คัดเลือกโครงการส าคัญในร่าง
แผนฯ ที่จ าเป็นต้องได้รับการจดัสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 และ สพร. ควรเตรียมกระบวนการ
ยกร่างแผนฯ ฉบับต่อไป เพือ่ให้สามารถด าเนินการได้ต่อเนื่องและทันกบัช่วงระยะเวลาของ
กระบวนการด้านงบประมาณ

16 พ.ย. 63 
เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด 

ที่ นร 1101/6738

50 26 มิ.ย. 63
ที่ สธ 0211/2394

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทาง
การแพทยแ์ละการสาธารณสุข พ .ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การก าหนดวัตถุประสงค์ให้
ครอบคลุมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน การก าหนด
จดุเน้นของแผนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย การ
ก าหนดประเด็นส าคัญในการขับเคล่ือนทั้งการบูรณาการความร่วมมือทั้งในระดับส่วนกลาง พืน้ที่ และ
ภาคเอกชน การปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วข้อง ตลอดจนการบูรณาการกบัแผนอืน่  และการติดตาม
ประเมินผลแผน

10 พ.ย. 63
ที่ นร 1108/6616

และ
ที่ นร 1108/6617

51 6 ส.ค. 63
ที่ พม 0503/11030

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

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้แจง้ผลการพิจารณาของ สศช . ต่อกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยแ์ล้ว

สศช. เห็นว่าแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวฯ ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้
 มีช้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ ก าหนดแผนงาน/โครงการที่เกีย่วข้องกบัการสร้างสมดุลชีวิตครอบครัว
และการท างาน อยูใ่นยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของครอบครัว การจดัท าโครงการที่
สอดคล้องกบัครอบครัวเฉพาะที่มีรูปแบบหลากหลายซับซ้อน การก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนและ
การติดตามผลการด าเนินงาน

9 ก.ย. 63
ที่ นร 1108/5287

52 19 ส.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่ วธ 0602/

กท 95

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

กระทรวงวัฒนธรรม กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

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

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

และ
ด่วนที่สุด ที่ นร 1108/6619

53 3 ก.ย. 63
ด่วนที่สุด ที่ สธ 
1009.6/3326

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยควรมีความเห็นเพิม่เติม อาทิ การก าหนดวิสัยทัศน์ให้
ครอบคลุมการพัฒนาอตุสาหกรรมยาของประเทศ การเพิม่เติมความส าคัญของการพัฒนา
อตุสาหกรรมยาภายในประเทศให้พึง่พาตนเองได้ การควบคุมคุณภาพการผลิตยา การส่งเสริมการใช้
ยาอยา่งสมเหตุผล การสนับสนุนการวิจยัพัฒนายาสมุนไพร การเตรียมการรองรับความตกลง CPTPP 
และการบูรณาการกบัหน่วยงานอืน่ที่เกีย่วข้อง

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

และ
ด่วนที่สุด ที่ นร 1108/6622

54 6 ส.ค. 2563  
ปช 0032/0140

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

ส านักงาน ป.ป.ช. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาฯ  ไปยงั ส านักงาน ป .ป.ช. และ
แจง้ต่อ สลค. ในเบื้องต้นด้วยแล้ว - ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐและความมั่นคง และสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติแล้ว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ 
ควรประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา  การก าหนดตัวชี้วัดเพิม่เติม และปรับปรุง
แนวทางการตรวจสอบทรัพยสิ์นของส านักงาน ป .ป.ช. เป็นต้น

29 ต.ค. 63 
เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1101/6315 
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

55 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 - 2580 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 มิ.ย. 63

56 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 
2580

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 มิ.ย. 63

57 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580 
ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 มิ.ย. 63

58 แผนบริหารจดัการกา๊ซธรรมชาติ พ .ศ. 2561 - 2580 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 มิ.ย. 63

59 แผนยทุธศาสตร์กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 - 2567 และ 
แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 - 2567

ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อ 4 มิ.ย. 63

60 16 พ.ย. 63
ที่ ศธ 0311/3704

(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570 กระทรวงศึกษาธิการ กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อ สลค. และหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การก าหนดป
รัชญ่ในการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านพัฒนาการ การให้ความส าคัญกบันโยบายโดยใช้ฐานครอบครัว
เป็นหลัก การขยายผลตัวอยา่งการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดี การ
ประเมินประสิทธิผลและปัญหาอปุสรรคของมาตรการเชิงสวัสดิการ การวิจยัเชิงส ารวจระยะยาวใน
การหาปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัการพัฒนาเด็ก การบูรณาการและส่งต่อข้อมูลในช่วงรอยต่อพัฒนาการช่วง
ต่าง ๆ การปรับปรุงกฎหมายที่เอือ้ต่อการเล้ียงดูบุตร การก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดให้สะท้อน
ผลลัพธ์ การพัฒนากลไกขับเคล่ือนแผน

19 ก.พ. 64
ที่ นร 1108/1022

61 20 ม.ค.64
ที่ นร 5311/143

ร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ .ศ. 2564
 -2565

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สภาฯ พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 สภาฯ มีมติให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มรับความเห็นของ สภาฯ ไป
พิจารณาปรับปรุงเพิม่เติมร่างแผนฯ ฉบับดังกล่าว ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และด าเนินการตาม 
ขั้นตอนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้มีหนังสือ แจง้ผลไปยงัส านักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 มี.ค. 64
ที่ นร 1114/1432

62 7 ม.ค. 64
ที่ ศธ 5304.1/145

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

กระทรวงศึกษาธิการ กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ แจง้ผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งขาติต่อหน่วยงานเจา้ของเร่ืองแล้ว

เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม อาทิ การก าหนดนิยามและกลุ่มเป้าหมายผู้มี
ความสามารถพิเศษที่มากกว่าการวัดจากคะแนนสอบเพียงอยา่งเดียว และครอบคลุมทั้งคนไทยใน
ต่างประเทศและคนต่างประเทศไนไทย  การมีแนวทางเฉพาะต่อเนื่องในทุกระดับชั้นที่สนับสนุนผู้มี
ความสามารถพิเศษ การบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีและการเตรียมความพร้อมครูและผู้เกีย่วข้องให้มี
ความเข้าใจในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ การสร้างเส้นทางอาชพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ
การแสดงศักยภาพสูงสุด การดึงดูดผู้มีความสามารถสูงจากต่างประเทศ การสร้างความร่วมมือกบั
ภาคส่วนอืน่ที่เกีย่วข้อง

10 มี.ค. 64
ที่ นร 1108/1455

63 16 มี.ค. 64
ที่ สธ 0239.01/985

แผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ. 2564 - 2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกก่ระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็น
เพิม่เติม ในประเด็น การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมาย การปรับห้วงเวลาของแผน การ
ก าหนดจดุเน้นในห้วงเวลาต่าง ๆ การปรับปรุงแนวทางยทุธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการไปสู่ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิที่ขับเคล่ือนและรับผิดชอบโดยประชาชนในชุมชนอยา่งยัง่ยนื การเพิม่เติมยทุธศาสตร์ส าคัญให้สอด
รับกบับริบทที่เปล่ียนแปลง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ การจดัท าโครงการและ
งบประมาณ และการบริหารจดัการและการติดตามประเมินผล

13 ก.ค. 64
ที่ นร 1108/4134

14 เม.ย. 63 
พน 0100/147

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แล้ว 16 มิ.ย. 63
นร 1106/3412
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1) แผนปฏบิตัิการด้าน... ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และยังมีผลบงัคับใช้อยู ่ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

64 2 มิ.ย. 64
ที่ สธ 0404.2/1983

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกะ่กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็น
เพิม่เติมในประเด็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผน การเพิม่เติมและให้ความส าคัญกบัการ
ส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนการวิจยั การเพิม่เติมแนวทางการด าเนินงานที่จะท าให้เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมยาสูบ การขับเคล่ือนการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ช่องว่างและ
การจดัล าดับความส าคัญของมาตรการต่าง ๆ การเพิม่เติมมาตรการที่ลดแรงจงูใจในการสูบบุหร่ี การ
ปรับกจิกรรมการด าเนินงานไปสู่การจดัต้ังห้องปฏิบัติการเพือ่ทดสอบและวัดปริมาณสารต่าง ๆ ใน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

6 ก.ย. 64
ที่ นร 1108/5250

65 19 ม.ิย.63
ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0411/

ว2535

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

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

สศช. พิจารณาแล้วเสร็จ และส่งความเห็นให้ สดช. แล้ว สศช. พิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และให้ ดศ.บูรณาการแผนระดับที่ ๓ ที่เกีย่วข้อง
ไว้ภายใต้แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการพัฒนาดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม (แล้วแต่กรณี) กอ่นที่จะ
เสนอให้ สศช.  พร้อมทั้งมีข้อสังเกตในเร่ือง เป้าหมายตัวชี้วัดในระดับภาพรวม แนวทางการส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท และแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการฯ

66 19 ส.ค. 63
กก 0203/4373

21 พ.ค. 64
กก 0203/2218

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2564-2565) 
ฉบับปรับปรุง

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

ผ่านการพิจารณาจากสภาฯ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 / ผ่านความเห็นชอบ
จาก ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2564

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544 - 2565) ฉบับปรับปรุง ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการ 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเสนอ โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและ กฬีารับความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาฯ ไปปรับปรุงแผนๆ เพิม่เติม กอ่น น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ (1) ควร
เป็นแผนที่ก าหนดแนวทางการ แกไ้ขปัญหาในระยะส้ัน (2) ควรพิจารณาประเด็นการฟืน้ฟูการ
ท่องเที่ยวในระยะ ส้ัน ที่ให้ความส าคัญกบัการจดัสรรวัคซีน เพือ่ผลักดันการเปิดประเทศ (3) ควร น า
ประสบการณ์และการเรียนรู้จาก Phuket Sandbox Model ไปปรับใช้กบั โครงการอืน่ ๆ ภายใน
แผนฯ (4) ควรใช้โอกาสนี้ในการแกไ้ขปัญหาการท่องเที่ยว ของไทย และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 (5) ควร ก าหนดแนวทางในการผลักดันผู้ประกอบการให้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในดิจทิัล แพลตฟอร์ม และสนันสนุนกรอบความคิด “ภาครัฐสนับสนุน ภาคเอกชน 
ด าเนินการ” ทั้งนี้ ควรพิจารณาใช้ Happy Model เป็นเคร่ืองมือในการ สนับสนุนภาคท่องเที่ยว 
ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ และ (6) น าจดุแข็งของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ฉบับนี้
 ไปปรับใช้หรือต่อยอดใน แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้มีหนังสือ
แจง้ ผลไปยงักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 ส.ค. 64
นร 1114/4635

67 29 มิ.ย. 64
ที่ สธ 0417.2/2382

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

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้น าส่งผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติให้แกส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว

สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็น
เพิม่เติม ในประเด็น การต้ังเป้าหมายที่ท้าทาย การปรับแกไ้ขกฎหมายให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตทาง
สังคมและเพิม่มบทลงโทษผู้กระท าผิด รวมถึงความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย การให้
ความส าคัญกบัการขับเคล่ือนเชิงพืน้ที่ การเพิม่เติมแนวทางเพือ่ปิดช่องว่างในการควบคุมการเข้าถึง
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การก าหนดแนวทางที่เป็นคานงัด การพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ และการ
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ

12 ต.ค. 64
ที่ นร 1108/6020

12 ต.ค. 64
ที่ นร 1108/6021
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

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

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

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

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง

2 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

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

ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

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

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง

3 11 เม.ย. 2561 
สธ. 1010.5/1304   
 (สายงานฯ ได้รับเร่ือง

เมื่อ 30 เม.ย. 61)
19 เม.ย. 61    

สธ 1010.5/1304

ร่างกรอบยทุธศาสตร์การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579)

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตามความเห็นและส่งแผนฯ เข้าสู่การ
พิจารณาตามขั้นตอนอกีคร้ัง

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ และจดัส่งแผนฯ เพือ่ให้คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ชาต์
ประกอบการจดัท าแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต์ด้วย

4 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข
 (พ.ศ. 2561–2573)

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว และแจง้กระทรวงสาธารณสุข ให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแผนฯ ตามความเห็น และแจง้กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ทราบ
แล้ว

ส านักงานฯ มีความเห็นเพิม่เติม โดยควรมีการจดัล าดับความส าคัญของโครงการ (Flagship Projects)
 ในแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึงควรมีระบบเตือนภัย เฝ้าระวังและรับมือต่อโรคอบุัติใหม่และอบุัติ
ซ้ าที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทบทวนและปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ เพือ่พิจารณาเสนอต่อ ครม . ต่อไป

5 23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด 

ทส.1007.2/1653

ร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนที่น าทางการลด
กา๊ซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วเมื่อการประชุมคร้ังที่ 2/2563 วันที่ 13
 กมุภาพันธ์ 2563 โดยมีมติให้ปรับปรุงแผน โดยผนวกแผนสนับสนุนฯ 
เข้ากบัแผนปฏิบัติการลดกา๊ซรายสาขาเพือ่ให้เกดิการบูรณาการ และ
แสดงถึงความสอดคล้องกบัแผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งด าเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กอ่นเสนออนุฯ พิจารณา
อกีคร้ัง

6 27 ก.ย. 61
กพท 18/9398

แผนแม่บทการจดัต้ังสนามบินพาณิชยข์องประเทศ ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
พิจารณาแล้ว เมือ่วนัที่ 5 มิ.ย. 62

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมอบหมายใหห้นว่ยงานเจ้าของแผนปรับปรุงแผนฯ ตาม
ข้อสังเกต และเสนอ สศช. พิจารณาอีกคร้ังก่อนด าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป

8 ก.ค. 62
นร 1106/3895

7 31 ต.ค. 61
สธ 1004/4157

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

การพัฒนายทุธศาสตร์การจดัการ
สารเคมี)

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ พิจารณาแล้ว โดยให้หน่วยงานด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนฯให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาติ รวมถึงความเห็นของ สศช.

ส านักงานฯ พิจารณาเพิม่เติมควรมีการเพิม่รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานกาณณ์และความจ าเป็นในการ
จดัการสารเคมี การวิเคราะห์ SWOT การก าหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละช่วงเวลา 
(Milestone) การก าหนดแนวทางการสร้างความตระหนักรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและ
การบริโภค รวมถึงควรมีการจดัล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา

8 4 ม.ค. 62 
สพภ. 041/25

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

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

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

ส านักงานฯ แจง้หน่วยงานให้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง

2) แผนปฏบิตัิการด้าน... ที่ส านักงานฯ อยูร่ะหว่างพิจารณากลัน่กรองหรือเหน็สมควรทบทวนปรับปรุงแผนใหม้ีความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ก่อนน าเสนอตามขัน้ตอนต่อไป ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

- 12 -



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

2) แผนปฏบิตัิการด้าน... ที่ส านักงานฯ อยูร่ะหว่างพิจารณากลัน่กรองหรือเหน็สมควรทบทวนปรับปรุงแผนใหม้ีความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ก่อนน าเสนอตามขัน้ตอนต่อไป ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

9 17 ธ.ค. 62
 ที่ ทส 1007.2/3112

แผนปฏิบัติการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573
 รายสาขา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

ได้เสนอเร่ืองเข้าคณะอนกุรรมการ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วเมือ่การประชุมคร้ังที่
 2/2563 วนัที่ 13 กุมภาพันธ ์2563 โดยมีมติใหป้รับปรุงแผน 
โดยผนวกแผนสนบัสนนุฯ เข้ากับแผนปฏบิติัการลดก๊าซราย
สาขาเพื่อใหเ้กิดการบรูณาการ และแสดงถึงความสอดคล้อง
กับแผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งด าเนนิการตาม มติคณะรัฐมนตรี
 เมือ่วนัที่ 4 ธนัวาคม 2560 ก่อนเสนออนฯุ พิจารณาอีกคร้ัง

อยูร่ะหว่างการพิจารณา

10 13 ก.พ. 62
ที่ นร 0506/ว(ล)5920

5 กมุภาพันธ์ 2562
ที่ ทส 1007.2/331

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สายงานฯ ได้ให้ความเห็น ครม. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดย
รับทราบมติ คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ และมีข้อสังเกตว่า หลังจากที่แผนแม่บท ภายใต้ยทุธศาสตร์
ชาติ ประกาศใช้ เห็นควรให้ ทส. และหน่วยงานที่เกีย่วข้องปรับปรุง
แผนการปรับตัวฯเสนอ สศช. พิจารณา ต่อไป

ส านักงานฯ ได้ให้ข้อสังเกตโดยควรมีการก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละช่วงเวลา (ระยะส้ัน ระยะกลาง 
ระยะยาว) ในแต่ละสาขา รวมทั้งระบุพืน้ที่เป้าหมายให้ชัดเจน ควรมีการบุรณาการแนวทางและ
มาตรการที่มีความเชื่อมโยงในมิติเชิงพืน้ที่ละประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเข้าด้วยกนั ทั้งนี้ให้
ปรับปรุงแผนการปรับตัวฯ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอส านักงานฯ ต่อไป

11 6 มี.ค. 62 
คค. 0803.3/1816

แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนยค์มนาคมพหลโยธิน (Integrated 
Master Plan Development at Phahonyothin Transport 
Center)

กระทรวงคมนาคม กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ส านกังานฯ ได้เสนอความต่อกระทรวงคมนาคม เมือ่วนัที่ 8 
ส.ค. 62

ส านกังานฯ มีความเหน็ให ้คค. ร่วมกับ รฟท. พิจารณาจัดท าแผนแม่บทฉบบัสมบรูณ์
ตามความเหน็ของ JICA และจัดท าแผนปฏบิติัการฉบบัเร่งด่วน ป ี2562 - 2565 เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปรับลดบทบาทของสถานหีวัล าโพง การพัฒนาสถานบีางซ่ือให้
เปน็ศูนย์กลางการคมนาคม เสนอคณะกรรมการบรูณาการแผนการพัฒนาพื้นที่
สถานกีลางบางซ่ือ และพื้นที่ต่อเนือ่ง พิจารณาก่อนเสนอส านกังานฯ พิจารณาตาม
ขัน้ตอนต่อไป

นร 1106/4457 ลงวนัที่ 8 สิงหาคม 2562

12 5 ส.ค. 62
มท 5601/1244

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

กระทรวงมหาดไทย 
(องค์การจดัการน้ าเสีย)

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยูน่ระหว่างการวิเคราะห์เพือ่เสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และน าเสนอสภา
พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ พิจารณาในล าดับต่อไป

อยูร่ะหว่างสายงานพิจารณา

13 23 ส.ค. 62
ด่วนที่สุด

อว 6201/ว2343

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

กระทรวงอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจยัและนวัตกรรม

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

คณะอนุกรรมการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันฯ พิจารณา 
แล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 พือ่น าเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

อยูร่ะหว่างสายงานพิจารณา

14 3 ธ.ค 62 
ทส 1007.2/2991

(ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนที่น าทางลด
กา๊ซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหว่างการวิเคราะห์เพือ่เสนอคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

อยูร่ะหว่างสายงานพิจารณา

15  13 ก.พ. 63
คค 0808.2/1202

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

กระทรวงคมนาคม กคพ. ส านักงานฯ ได้แจง้ความเห็นเพิม่เติมต่อกระทรวงคมนาคมเพือ่
ประกอบการปรับปรุงแผนฯ กอ่นน าไปสู่การปฏิบัติเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63

ส านักงานฯ เห็นควร 1)ให้ปรับชื่อแผนเป็นแผนปฏิบัติการด้าน.....2)ให้ก าหนดค่าเป้าหมายโดยแสดง
เป็นสัดส่วนของค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 3)วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกบัแผน
ระดับที่ 3 ที่เกีย่วข้อง 4)ให้ความส าคัญในการจดัสรรวงเงินลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากร และ 5)
วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นด้วย

นร 1106/1913 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

16 24 ก.พ. 63
กษ 0518/813
30 ก.ค. 64
0518/2942

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

แข่งขัน

กพข.อยุร่ะหว่างการจดัท าวาระเพือ่เสนอผุ้บริหารสายงานพิจารณาให้
ความเห็น เพือ่บรรจวุะราเร่ืองเพือ่พิจารราในการประชุมสภาน คร้ังต่อไป

17 14 ต.ค. 63
ที่ พม 0503/14726

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยแ์ล้ว โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้
หน่วยงานปรับแกไ้ขร่างแผนแล้วส่งกลับมาให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาอกีคร้ัง
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

2) แผนปฏบิตัิการด้าน... ที่ส านักงานฯ อยูร่ะหว่างพิจารณากลัน่กรองหรือเหน็สมควรทบทวนปรับปรุงแผนใหม้ีความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ก่อนน าเสนอตามขัน้ตอนต่อไป ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

18 29 มิ.ย. 63/
5 ก.ค. 64

ดศ 0411/2712

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

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

อยร่ะหว่างพิจารณา

19 6 ม.ค.64
ด่วนที่สุด ที่ ดศ 

0100.3/92

ร่างแผนยทุธศาสตร์เกีย่วกบัธรุกรรมอเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ พ .ศ. 
2564 - 2565

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

อยร่ะหว่างพิจารณา

20 11 มิ.ย.64
ด่วนที่สุด ที่ ดศ 
0408.3/2409

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

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

อยร่ะหว่างพิจารณา

21 21 พ.ค. 64 
กก 5301/2223

แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพืน้ที่พิเศษ เพือ่การท่องเที่ยว
อยา่งยัง่ยนืเลย (พ.ศ. 2563-2570)

 องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ที่
พิเศษเพือ่การท่องเที่ยว 

อยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สศช. ส่งหนังสือที่ นร 1114/3704 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
5638 2564 ให้หน่วยงานเจา้ของแผนปรับปรุงแผนและเพิม่เติม 
ความครบถ้วนของเอกสารกอ่นเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และ
สังคมแห่งชาติ

22 19 ม.ค.64  
นร 0110/491 ลว.19 

มกราคม 2564

แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ทั่วประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
มั่นคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความมั่นคง มีความเห็นให้ปรับปรุงแผน 
และน าส่งมายงั สศช. เพือ่พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

4 กมุภาพันธ์ 2564 / นร 1101/743

23 4 ส.ค. 64 
นร 0403 (กร 1) /

8960 ลว.4 สิงหาคม 
2564

(ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ.2564-2566

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
มั่นคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความมั่นคง มีความเห็นให้ปรับปรุงแผน 
และน าส่งมายงั สศช. เพือ่พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

30 มิถุนายน 2564 / นร 1112.1/3899

24 3 ก.ย. 64
นร 5100/592 ลว. 3 

กนัยายน 2564

แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร ประจ าปี 2564-2565 กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจกัร

กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
มั่นคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐและความมั่นคง เห็นชอบให้เสนอต่อสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (ในวันที่ 12 มกราคม 2565)

25 22 ก.ย. 64
กห.0100/1585 ลว. 
22 กนัยายน 2564

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

กระทรวงกลาโหม โดยสถาบัน
เทคโนโลยปี้องกนัประเทศ

กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
มั่นคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐและความมั่นคง เห็นชอบให้เสนอต่อสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (ในวันที่ 12 มกราคม 2565)

26 22 ก.ย. 64 
สกมช 0400/494 ลว. 

22 กนัยายน 2564

(ร่าง) นโยบายและแผนที่เกีย่วข้องกบัการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ .ศ.
2562

ส านักงานคณะกรรมการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร์แห่งชาติ

กลุ่มงานประสาน
นโยบายด้านความ
มั่นคง/นายอาชัญฯ 

โทร. 1201

คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐและความมั่นคง ในการประชุมคร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2564  ให้ไปปรับปรุง
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วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

2) แผนปฏบิตัิการด้าน... ที่ส านักงานฯ อยูร่ะหว่างพิจารณากลัน่กรองหรือเหน็สมควรทบทวนปรับปรุงแผนใหม้ีความสมบรูณ์ยิง่ขึน้ก่อนน าเสนอตามขัน้ตอนต่อไป ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

27 13 ก.ย.64 
อว. 6001/10790

ลว.10 ก.ย.64

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

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

เสนอกรรมการ สศช. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565* กรรมการ สศช. มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยให้กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวัตกรรม รับความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาเพิม่เติม
ในรายละเอยีดของแผน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

* รอบไตรมาส 1 ปี 2565

28 14 ก.ย. 64
กษ 1023/3415

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2564 - 2580 กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

กพข. อยุร่ะหว่างการวิเคราะห์และจดัท ารายงานเสนอผู้บริหาร เพือ่
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

29 5 พ.ย. 64
ด่วนที่สุด

ที่ อว 0205.8/16900

แผนด้านการอดุมศึกษาเพือ่ผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

กองยทุธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยแ์ละสังคม

สายงานฯ ได้น าเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติแล้ว
 โดยอยูร่ะหว่างการรับรองรายงานการประชุมของสภาฯ

30 27 ส.ค. 64
ด่วนมาก ที่ มท
0606/12358
12/11/2564

ด่วนที่สุด ที่ มท
0606/8575

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 
2570

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงมหาดไทย

กทว./ณุชาดา
โทร 1515

อนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันองัคารที่ 19 ตุลาคม 2564 มีมติให้ 
มท. น าความเห็นไปพิจารณาเพิม่เติมในรายละเอยีดของ (ร่าง) แผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ และน า
กลับมาเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบกอ่นน าเสนอสภา ดังนี้
1. ปรับชื่อ ยทุธศาสตร์
2. ทบทวนค่าเป้าหมาย
3. เพิม่เติมมาตรการ / แผนงานโครงการ
4. ปรับปี จาก 2564 เป็น 2565
และเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 กรมฯ ได้ส่งค าชี้แจงในการปรับแกแ้ผนฯ 
มาถึง สศช. เพือ่พิจารณาน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

31 29 ต.ค. 64
ที่ กก 0211/4943

แผนพัฒนาการกฬีาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570) ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีา กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกฬีา

กพข. / คามภีร์ / 5610 สศช. ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว และมีความเห็นให้หน่วยงานพิจารณา
ปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ กอ่นเสนอมายงัส านักงานพิจารณาอกีคร้ังตาม
ขั้นตอนต่อไป โดยมีความเห็น สรุปได้ดังนี้ (1) ควรมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่น าไปสู่การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (2) ควร
พิจารณาจดักลุ่มตัวชี้วัดใหม่ โดยลดความซ้ าซ้อนของตัวชี้วัด (3) ควร
พิจารณาปรับแนวทางและประเด็นการพัฒนาที่มีความซ้ าซ้อนกนั (4) 
ควรจดัล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา เพือ่ให้มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ชัดเจน (5) ควรก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนภายใต้บริบทใหม่ 
(New Normal) อยา่งเป็นรูปธรรม (6) ควรมีแนวทางการจดัการความ
เส่ียง ในกรณีที่การด าเนินงานตามแผนพบอปุสรรค

20 ธันวาคม 2564 
ที่ นร 1114/7426

32 25 พ.ย. 64 
อว.6309.FB1.1/123
ลว.24 พ.ย. 64 และ
อว.0224.1/19606 

ลว.9 ธ.ค.64

(ร่าง) กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ
(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

กพข.
สรัลณัท ต่อ 5616

เสนอกรรมการ สศช. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 กรรมการ สศช. มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 โดยให้กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม รับ
ความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาเพิม่เติมในรายละเอยีดของแผน 
และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

* รอบไตรมาส 1 ปี 2565
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วันที ่(เรื่องเข้า)

เลขทีห่นังสือ

1 4 ม.ค. 61
กต 0206/13934

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

2 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

3 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏิบัติการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาสตรี (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

5 26 ม.ค. 61
พม 0302/1119

ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

6 31 ม.ค. 61
กก 0305/555

ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

7 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

8      28 ก.พ. 61     
วธ 0208/698

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

9 27 มี.ค. 61
กษ 0509.3/1705

แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10 26 มี.ค. 61
สธ 0211/7403

แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบการแพทยฉ์ุกเฉินจงัหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563) กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

11 30 มี.ค. 61
ด่วนที่สุด สธ 1009.4.1/1169

แผนปฏิบัติการด้านการรองรับการด าเนินการและลดผลกระทบจากการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์
ยาสามัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

12 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองยทุธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

13 8 พ.ค. 61
สวช 377

ร่างแผนยทุธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

14 18 พ.ค. 61
มท 0607/4612

แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2561-2564) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

กองยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

15 8 ม.ิย. 61 
ด่วนที่สุด รง 206.1/1671

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

16 15 มิ.ย. 61
กษ. 1011/3870

ร่างยทุธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ. 2558-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองยทุธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

17 5 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2561-2564) กระทรวงศึกษาธิการ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

18    19 ก.ค. 61  
รง 0206.1/2110

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงแรงงาน กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

19 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

ร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564) กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

20 6 ส.ค. 61
สธ 0422.13/2879

ร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

21 23 ส.ค. 61
สธ 0503/3172

ร่างแผนจดัการเพือ่คุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขตอนุรักษ์บ้านป่าเกีย๊ะ ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย จงัหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561-2563) กระทรวงสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

22 11 ก.ย. 61
ศธ 04007/3557

แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

3) แผนปฏบิตัิการด้าน... ที่ยกเลิกการด าเนินการ/สิน้สุดการด าเนินการ ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/หมายเลขภายใน)
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วันที ่(เรื่องเข้า)

เลขทีห่นังสือ

3) แผนปฏบิตัิการด้าน... ที่ยกเลิกการด าเนินการ/สิน้สุดการด าเนินการ ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/หมายเลขภายใน)

23 12 ก.ย. 61
พม 0402/12525

แผนผู้สูงอายแุห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรังปรุงคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

24 14 ก.ย. 61
ปป 0011/1178

แผนพัฒนาการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2561-2565 ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

25 21 ก.ย. 61
พม 0608/13089

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

26 21 พ.ย. 61
พม 0608/16123

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมกจิการเพือ่สังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

27 12 ธ.ค. 62
สธ 0924.04/ว 10900

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

กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

28 20 มี.ค. 62
พน 0100/85

แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กองยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

29 18 เม.ย. 62
คค 0808.2/3082

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 (Action Plan) เพือ่ขับเคล่ือนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ กระทรวงคมนาคม กองยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

30 20 ก.ค. 63
ด่วนที่สุด ที่ รภ 0004/1062

(ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา กองยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม

ยกเลิก
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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

4) แผนปฏบิตัิการด้าน... ที่ผ่านกระบวนการพิจารณา รอบเดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2564

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.
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