
บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ในสวนของแผนปฏิบัตกิารดาน...ตอคณะรัฐมนตรี 
ที่เสนอมายังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนฯ

แผนปฏิบัตกิารดาน... ที่ผานกระบวนการพิจารณา รอบเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 จํานวน 3 แผน คือ

1) แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570)

2) (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

3) (ราง) แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)



วันท่ี (เรื่องเขา) วันท่ี (เรื่องออก)

เลขท่ีหนังสือ เลขที่หนังสือ

1 ครั้งที่ 1: 29 

ตุลาคม 2564

ที่ กก 0211/4943 

             ครั้งที่ 2:

 29 มีนาคม 2565 

ที่ กก 0211/1023

แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 

2566-2570)

สํานักงานปลัดกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา 

กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา

กพข. / คามภรี / 5610 รอเสนอเขา ครม. เพื่อพิจารณา กรรมการ สศช. เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 

2566-2570) ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ โดยใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารับความเห็นและ

ขอเสนอแนะของสภาฯ ไปพิจารณาเพ่ิมเติมในรายละเอียดของแผน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม

ข้ันตอนตอไป โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังน้ี (1)ควรเพิ่มเติมความสอดคลองของแผนกับ (ราง) แผน 13 ในหมุด

หมายที่ 7 และหมุดหมายที่ 8 อีกทั้ง ใหความสําคัญกับการปรับปรุงตัวช้ีวัดใหมีความสอดคลองและเปนรูปธรรม

และชัดเจนมากยิ่งข้ึน (2) หลักสูตรการออกกําลังกายและการกีฬา ควรมีการออกแบบรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ

 ควบคูกับศึกษากรณีตัวอยาง จากสถาบันการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนานักเรียนสูเสนทางอาชีพ

นักกีฬา (3) ควรใหความสําคัญกับการกําหนดแนวทางในการสนับสนุนนักกีฬาตลอดชวงชีวิต และใหความสําคัญ

กับวิทยาศาสตรการกีฬาและการศึกษาวิจัยแบบมุงเปา และอาศัยการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

รวมกัน (4) ควรมีการเช่ือมโยงการกีฬาใหเขามาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะกีฬาอัตลักษณ

ประจําประเทศอยางมวยไทย พรอมทั้ง พิจารณาใหมียุทธศาสตรสําหรับ Soft Power การกีฬาไทย (5) การ

ขับเคลื่อนแผน ควรพิจารณาแหลงงบประมาณที่หลากหลาย และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

และภาคเอกชนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬา

5/8/2565 ที่ นร 1114/4483

2 ลงรับ 20 มิ.ย. 

2565 เลขที่ สธ 

1010/2105

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการดานอาหารของ

ประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

กระทรวงสาธารณสุข กพข. นวกานต ตอ 

5652 ดวงมณี ตอ 5615

เสนอคณะอนุกรรมการดานการสรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน ใหความเห็นชอบแลว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2565  และเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ พิจารณา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

กรรมการ สศช. มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 

2566 – 2570) ตามที่คณะอนุกรรมการดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขันเสนอ โดยใหกระทรวง

สาธารณสุข รับความเห็นและขอเสนอแนะของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาเพิ่มเติมใน

รายละเอียดของแผน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนตอไป

3 15/6/2565  

 ปช 0032/0607

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.)

กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร/ผชช.มณฑา

ทิพย/โทร 5608

ผานความเห็นชอบสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 ในการประชุมครั้งที่ 9/65 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 

เรียบรอยแลว

มต ิเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการฯ และขอใหสํานักงาน ป.ป.ช. นําความเห็นของสภาฯ ไปปรับใหมีความชัดเจน 

กอนนําเสนอ ครม. ตอไป

ความเห็น

1. เปาหมายในภาพรวม ควรพิจารณาทบทวนการกําหนดเปาหมาย นอกจากนี้ อาจตองกําหนดนิยามใหชัดเจน

2. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (1) การตีความผลการประเมิน CPI ของประเทศไทย ซึ่งมีคะแนนลดลง อาจมองอีก

มุมไดวา สังคมไทยไมยอมรับการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน (2) ควรพัฒนาและปรับปรุงตัวช้ีวัด ITA อยางตอเนื่อง เพ่ือ

ใหผลการประเมินมีความนาเช่ือถือ เปนที่ยอมรับของสังคม (3) ควรทบทวนการกําหนดช่ือตัวช้ีวดัในบางตัว (4) 

ควรกําหนดคาเปาหมายในแตละปใหเห็นทิศทางการพัฒนาที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

3. แนวทางการขับเคลื่อนรางแผนปฏิบัติการฯ (1) ควรสงเสริมใหมีนักการเมืองตนแบบ (role model) ดานการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ควรมุงเนนการเปดเผยขอมูล (3) ควรนําเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมา

สนับสนุนการตอตานการทุจริต (5) ควรใหความสาคัญดานการคุมครองความปลอดภัยของผูแจงเบาะแสการทุจริต 

(6) ควรพัฒนาระบบการยื่นบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหมีความเช่ือมโยงกับระบบ

การเงินของผูยื่นบัญชีผานชองทางดิจิทัล 

4. กลไกการขับเคลื่อน ควรกาหนดกลไกการขับเคลื่อนแผนดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจน

8/9/65

นร 1101/5320

แผนปฏิบัติการดาน... ท่ีผานกระบวนการพิจารณา รอบเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2565

ลําดบั ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน

ผูรับผดิชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)

สถานะการดําเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.


