
บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ในสวนของแผนปฏิบตักิารดาน...ตอคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเสนอมายังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนฯ

แผนปฏิบัติการดาน... เขาใหมรอบเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 จํานวน 12 แผน คือ

1) (ราง) นโยบายและแผนปฏิบัติการวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (พ.ศ. 2565 – 2570)

2) (ราง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2565 - 2567 และ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2566 - 2570

3) แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570)

4) (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

5) ((ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

6) (ราง) แผนแมบทโครงการศูนยธุรกิจ EEC และเมืองใหมนาอยูอัจฉริยะ

7) (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 

8) รางแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570

9) (ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)

10) รางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 – 2570)

11) รางแผนแมบทเทคโนโลยีสานสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)

12) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งงานระบาดวทิยาภาคสนามเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2575



วันท่ี (เรื่องเขา) วันท่ี (เรื่องออก)

เลขท่ีหนังสือ เลขที่หนังสือ

1 สกมช.0400/494 

ลว. วันที่ 22 

กันยายน 2564

(ราง) นโยบายและแผนปฏิบัติการวาดวยการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (พ.ศ. 2565 – 2570)

สํานักงานคณะกรรมการ

การรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัไซเบอรแหงชาติ 

(สกมช.)

กลุมงานประสาน

นโยบายดานความ

มั่นคง /นายอาชัญ 

รุจิระชุณห/ 1201

ผานความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวนัที่ 20 กันยายน 2565 กรรมการ สศช. มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบ (ราง) นโยบายและแผนปฏบิัติการฯ โดยให สกมช. 

หารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบนโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระดับที่ ๒ และหากมีความจําเย็นตองเพ่ิมเติมสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับ

อาชญากรรมทางไซเบอร (cybercime) ให สกมช.ดําเนินการปรับปรุง (ราง) นโยบายและแผนปฏิบัติการฯ กอน

นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

นร 1101/4464 ลว. 5 

สิงหาคม 2565

2 นร 0403 (กร 

1)/8960 ลว.8 

สิงหาคม 2564

(ราง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และ

(ราง) แผนปฏบิัติการดานการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

สํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ

กลุมงานประสาน

นโยบายดานความ

มั่นคง /นายอาชัญ 

รุจิระชุณห/ 1201

คณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง มีมติใหความเห็นชอบ

(ราง) นโยบายฯ และ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ของ สมช.  จาก

การแจงเวยีนของฝายเลขานุการฯ ทางอีเมลเมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม 2565

มติคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ (ราง) นโยบายฯ และ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ของ สมช. และใหนําเสนอตอ

กรรมการ สศช. พิจารณาตอไป  (** ปจจุบัน ไดนําเสนอตอกรรมการ สศช. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อ

วนัที่ 5 ตุลาคม 2565 และไดรับความเห็นชอบใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีแลว)

กบ.026/2565 ลว 19 

กรกฎาคม 2565

3 13 กันยายน 2565   

         ที่ กก 

5301.02/996

แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน (องคการมหาชน)    

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กพข. / กุลทรัพย / 5638 อยูระหวางกล่ันกรองแผนฯ ตาม Checklist แผนระดับที่ 3 ของ สศข.

4 ลงรับ 8 ก.ย. 65 

เลขที่ 0963

พณ 0912.4/4343 

ลว. 29 ส.ค. 65

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

คณะกรรมการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

กพข./จิตราภรณ ตอ 5606 อยูระหวางทําความเห็นเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการดานการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันพิจารณา กอนนําเสนอสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนตอไป

5 (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กองยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส/นายสุรรัฐ 

เนียมกลาง ผอ.กลจ./

5710,5724

อยูระหวางเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) พิจารณา

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

 กอนเสนอแผนปฏิบัติการฯ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ

และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 10 ตุลาคม 2565  มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ

6 16 สิงหาคม 2565 (ราง) แผนแมบทโครงการศูนยธรุกิจ EEC และเมือง

ใหมนาอยูอัจฉริยะ

สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.)

ผอ. กพม.

(เจาหนาที่ กพม. : 

นายพัฒนพงษ พงษธานี

 3267)

สกพอ. ประชุมหารือกับ สศช.  (กพม.) รวม 1 ครั้ง ลาสุด 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 สศช.  ไดมีหนังสือฯ แจงความเห็นฯ 

ไปยัง สกพอ. แลว

ความเห็น สศช.   (1) สาระของ (ราง) แผนแมบทโครงการศูนยธุรกิจ EEC และเมืองใหมนาอยูอัจฉริยะ สกพอ. 

ควรพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นตาง ๆ ไดแก (1.1) การระดมทุนจากภาคเอกชน (1.2) การเตรียมผลิตบุคลากรและ

แรงงานทักษะสูง (1.3) การออกแบบอาคารอยางยั่งยนื  (2) การปฏิบัติตาม (ราง) แผนแมบทฯ ใหเกิดผลเปน

รูปธรรม สกพอ. ควรพิจารณาประเด็นสําคัญ ไดแก (2.1) การกําหนดอัตราคาชดเชิญทรัพยสินของผูมีสิทธิเขาทํา

ประโยชนในที่ดินของ สปก. (2.2) ความเช่ือมโยงกับหนวยงานเพื่อรวมใชทรัพยากร (2.3) กิจกรรมและ

งบประมาณควรสอดคลองกับแผนทั้ง 3 ชวงเวลา และ (3) ควรเปลี่ยนชื่อเปน “แผนปฏบิัติการดาน โครงการศนูย

ธรุกิจ EEC และเมืองใหม นาอยูอัจฉริยะ” เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 เรื่อง แนว

ทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ที่เปนแผนปฏิบัติการดาน... เพื่อเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  สกพอ. 

สามารถประกาศใชแผนตามขั้นตอนที่เกี่ยวของและนําแผนเขาระบบ eMENSCR เมื่อแผนประกาศใช โดย สศช. 

จะดําเนินการรวบรวมแผนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป

นร 1110/5098

ลงวันที่ 31 ส.ค. 2565

7 18/7/2565  

สพร 2565/797

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 

2570 
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) (สพร.)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สพร. อยูระหวางการปรับปรุงรางแผนฯ ตามความเห็นที่ประชุม

คณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐและความม่ันคง ครั้งที่ 5/65 วันที่ 30 สิงหาคม 2565

แผนปฏิบัติการดาน... ที่ผานกระบวนการพิจารณา รอบเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2565

ลําดบั ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน

ผูรับผดิชอบ

(กอง/เจาหนาท่ี/

หมายเลขภายใน)

สถานะการดําเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.



วันท่ี (เรื่องเขา) วันท่ี (เรื่องออก)

เลขท่ีหนังสือ เลขที่หนังสือ

แผนปฏิบัติการดาน... ที่ผานกระบวนการพิจารณา รอบเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2565

ลําดบั ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน

ผูรับผดิชอบ

(กอง/เจาหนาท่ี/

หมายเลขภายใน)

สถานะการดําเนินการ
มติกรรมการ สศช. / 

ความเห็น สศช.

8 ลงรับ 27 ก.ค. 

2565 เลขที่ 8156

กค. 

0805.1/10036 

ลว. 26 ก.ค. 65

รางแผนพัฒนารัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ, 

กระทรวงการคลัง

กรว./ปยรัตน/6322 สภาพัฒนาฯ เห็นชอบในหลักการของรางแผนพัฒนา

รัฐวสิาหกิจฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

มีมติเห็นชอบในหลักการของรางแผนพัฒนารัฐวสิาหกิจฯ โดยใหกระทรวงการคลังโดยสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับความเห็นของสภาฯ ไปประกอบ การดําเนินการตามข้ันตอนตอไป ดังน้ี

1. การจัดทําแผน ควรมีการจัดทําในภาพใหญดวย โดยแสดงใหเห็นถึงกลยุทธและผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงาน

ในภาพรวมของทุกรัฐวสิาหกิจเปนรายบทบาทหรือรายสาขาที่สงผลตอการพัฒนาประเทศในองครวม และคาํนึงถึง

ทิศทางการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอน รวมทั้งจัดลําดับความสําคญัของการลงทุนที่จะ

สงผลตอประเทศสูงสุด (maximum impact project) เพ่ือใหสามารถวางแผนการจัดสรรทรัพยากรไดอยาง

เหมาะสม อาทิ การบูรณาการการดําเนินงานของรัฐวสิาหกิจดานพลังงานและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา

พลังงานทดแทนใหสําเร็จ นอกจากการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา (EV) แลว ควรมีการจัดใหมี energy 

trading platform และการทําบัญชี carbon credit ที่สามารถซื้อขายไดจริงทั้งภายในและระหวางประเทศดวย 

และควรมีแผนการบูรณาการของรัฐวสิาหกิจในกลุมคมนาคม-ขนสงเพื่อสนับสนุนใหเพ่ิมการลงทุนกอสรางระบบ

ขนสงทางรางที่ควบคูกับการลดการลงทุนกอสรางถนน/ทางดวนระหวางเมือง เพ่ือใหเกิด multimodal 

transportation เช่ือมตอกับ transit-oriented development รอบ ๆ สถานีรถไฟ เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนอยางแทจริง

นร. 1124/5596 ลว. 20 ก.ย. 
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2. การดาํเนินงานและโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีระบุภายใตแผน บางแนวทางหรือบางโครงการอาจยังไม

ตอบสนองการพัฒนาในวงกวาง เชน หมุดหมายที่ ๑๒ ในเรื่องของการพัฒนาคนและการสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตที่ทุกรัฐวสิาหกิจสามารถใหการสนับสนุนตอหมุดหมายดังกลาวได เนื่องจากแตละรัฐวสิาหกิจมีองคความรูและ

ความเช่ียวชาญที่แตกตางกัน อาทิ แหลงเรียนรูภายในเข่ือนตาง ๆ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่จะ

เปนประโยชนตอการเรียนรูของครู นักเรียน และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเปนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาแลวยังเปนชองทางใหรัฐวิสาหกิจเขาใจชุมชนบริเวณโดยรอบไดมากขึ้น นอกจากนี้ บางหมุดหมายที่

กําหนดใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงมีสวนขับเคลื่อนรวมกันอาจตองพิจารณารูปแบบและวิธีการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิด

ผลลัพธไดจริง

3. ผลลัพธจากการขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หากสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนจะ

ชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในหมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตร

ทางโลจิสติกสที่สําคัญของภมูิภาค และหมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มี

ศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได โดยจะตองมีหนวยงานภาครัฐอื่นเปนผูรวมขับเคลื่อนดวยเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายการพัฒนา และในสวนของการกําหนดทิศทางการลงทุนในลักษณะ top down เชิงรุก สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตองดําเนินงานรวมกับหนวยงานดานนโยบายอื่น ๆ อาทิ สํานักงานฯ ในการ

รวมกันกําหนดโครงการลงทุนที่ควรตองดําเนินการเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมตามแผนไดตอไป

9 10 ส.ค. 65

ที่ ยธ 0905/7768

(ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2566 - 2569)

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและสังคม

สายงานฯ อยูระหวางการนําเสนอเรื่องเพ่ือใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติพิจารณา

10 18 ส.ค. 65

ที่ ยธ 1121.05/24670

รางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม 

และแกไขปญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 – 2570)

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและสังคม

สายงานฯ อยูระหวางการนําเสนอเรื่องเพ่ือใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติพิจารณา

11 19 ก.ย. 65

ที่ ยธ 0909/9446

รางแผนแมบทเทคโนโลยีสานสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับ

ที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)

กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตรการพัฒนา

ความเสมอภาคและความ

เทาเทียมทางสังคม

สายงานฯ อยูระหวางการเตรียมวาระเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย

12 26 ก.ย. 65

ดวนที่สุด ที่ สธ 

0408.13/3284

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งงาน

ระบาดวทิยาภาคสนามเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2566 - 2575

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและสังคม

สายงานฯ อยูระหวางการวเิคราะหความจําเปนและสาระสําคัญของแผน


