
บญัชรีายชื่อแผนระดบัที ่3 ในส่วนของแผนปฏิบตักิารดา้น...ตอ่คณะรัฐมนตรี 
ทีเ่สนอมายงัส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนฯ

แผนปฏบิัติการด้าน... เข้าใหม่รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จ านวน 5 แผน คือ

(1) แผนด้านการอดุมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570 โดยกระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(2) แผนปฏบิติัการด้านการควบคุมและปอ้งกนัโรคขาดสารไอโอดีแหง่ชาติ พ .ศ. 2565 - 2570 โดยกระทรวงสาธารณสุข
(3) แผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ พ .ศ. 2564 – 2570 โดยกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย
(4) แผนพัฒนาการกฬีาแหง่ชาติ ฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570) โดยส านักงานปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

(5) (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 โดยกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



วันที ่(เรื่องเข้า) วันที ่(เรื่องออก)

เลขทีห่นังสือ เลขทีห่นังสือ

1 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

2 18 พ.ย. 64
ที่ สธ 0905.02/4719

แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดี
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

3 (27 ส.ค. 64
ด่วนมาก ที่ มท
0606/12358)
12 พ.ย. 64

ด่วนที่สุด ที่ มท
0606/8575

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 
2570

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย กระทรวงมหาดไทย

กองยทุธศาสตร์
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

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

4 29 ต.ค. 64
ที่ กก 0211/4943

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

ท่องเที่ยวและกฬีา

กองยทุธศาสตร์
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

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

5 25 พ.ย. 64 
เลขที่ 13459

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

กองยทุธศาสตร์และ
ประสานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน

สายงานฯ ได้น าเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติแล้ว
 โดยอยูร่ะหว่างการรับรองรายงานการประชุมของสภาฯ (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

บญัชีรายชือ่แผนระดับที่ 3 ที่เสนอมายัง สศช. (รอบเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2564)

ล าดบั ชือ่แผน หน่วยงานเจ้าของแผน
ผู้รับผิดชอบ

(กอง/เจ้าหน้าที่/
หมายเลขภายใน)

สถานะการด าเนินการ
มตกิรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

- 2 -


