
บัญชีรายชื่อแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน...ตอคณะรัฐมนตรี 
ที่เสนอมายังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อพจิารณากลั่นกรองแผนฯ

          นับตั้งแตมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีผลบังคับ มีแผนระดับที่ 3 ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน... ที่สง
มายังสํานักงานฯ  รวมจํานวนท้ังสิ้น 155 แผน จําแนกสถานะของแผนฯ ดังนี้

1) แผนปฏิบัติการดาน... ซึ่งผานกระบวนการพิจารณาและรายงานใหคณะรัฐมนตรีรับทราบแลว และยังมีผลบังคับใชอยู จํานวน 74
 แผน

2) แผนปฏิบัติการดาน... ที่สํานักงานฯ อยูระหวางพิจารณากลั่นกรองหรือเห็นสมควรทบทวนปรับปรุงแผนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
กอนนําเสนอตามขั้นตอนตอไป จํานวน 47 แผน

3) แผนปฏิบัติการดาน... ที่ยกเลิกการดําเนินการ/สิ้นสุดการดําเนินการ จํานวน 31 แผน

4) แผนปฏิบัติการดาน... ที่ผานกระบวนการพิจารณา รอบเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564 จํานวน 3 แผน



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

1 21 ธ.ค. 60 

ทส 0518/2869

และ 10 ม.ค. 61 

ทส 0518/101 

(สงเอกสารครบถวน)

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และ

แผนแมบทการบริหารจัดการแร (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเมื่อวันที่ 7 ม.ีค. 61 และ 2 พ.ค. 61

 และสายงานฯ ไดแจงผลการพิจารณาใหกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีทราบ

แลว

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวคิดของยุทธศาสตรฯ 

และเห็นควรใหปรับปรุงรายละเอียดของแผนแมบทฯ อาทิ การกําหนดเขตแหลงแรเพื่อการทํา

เหมืองในระยะเริ่มแรก เปาหมายและตัวช้ีวดัเชิงผลสัมฤทธิ์ กลไกการตัดสินใจในการนําแรมาใช

ประโยชนในแตละชวงเวลา เปนตน

4 ม.ิย. 61 

นร 1114/3404

2 29 ม.ค. 61

สธ 0937.03/340

รางแผนแมบทการสงเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและแจงกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานฯ พิจารณาแลวเห็นควรรับทราบแผน โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นชื่อของ

แผนแมบท และการกําหนดเปาประสงคหลักของแผน

21 พ.ค. 61

นร 1111/2980

3 13 ก.พ. 61

กษ 2908/771

แผนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 และสายงานฯ 

ไดแจงผลการพิจารณาใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบ เพื่อ

ดําเนินการตอไป

คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา เพื่อใหแผนยุทธศาสตรยางพาราฯ มีความสมบูรณ และรัฐบาล

สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรดังกลาว การยางแหงประเทศ

ไทย เห็นควรพิจารณานําประเด็นสําคัญตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปทบทวนกอน

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

22 พ.ค. 61

นร 1114/2956

4 20 ก.พ. 61

ดศ. 0405/382

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

(ช่ือเดิม : รางแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 

20 ป 

(พ.ศ. 2560-2579) และรางแผนปฏบัิติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564))

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

พิจารณาแลว เม่ือวนัท่ี 4 ก.ค. 61

กก.สศช. มีมติเห็นควรใหความเห็นชอบแผนฯ โดยมีขอสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม

 อาทิ ประเด็นการกําหนดมาตรการและแนวทางสงเสริมใหประชาชนใชบริการ

อินเทอรเน็ตจากโครงขายเน็ตประชารัฐมากขึ้น และนําความเห็นดังกลาวเสนอ 

ครม.เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป

10 ส.ค. 61

นร 1115/4929

5 27 ก.พ. 61 แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร กระทรวง

คมนาคม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สายงานฯ ไดพิจารณาแลวเสร็จ แจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคมทราบ 

เพื่อดําเนินการตอไป

สํานักงานฯ พิจารณาแลวและรับทราบแผน 12 ก.ค. 61

นร 1115/5275

6 19 ม.ีค. 61

ดศ. 0407/611

รางแผนแมบทอวกาศแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

พิจารณาแลว เม่ือวนัท่ี 19 ธ.ค. 61

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมีความเห็นใหหนวยงานเจาสังกัดปรับปรุงแผนฯ ตาม

ขอเสนอแนะ และนําความเห็นดังกลาวเสนอ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป

16 ม.ค. 62

ดวนที่สุด

นร 1115/269

7 8 ม.ีค. 61

ที่ รง 0206.1/786

แผนประสานสอดคลองการสงเสริมและขับเคล่ือนนโยบายครัว

ไทยสูครัวโลก

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและมีหนังสอืแจงกระทรวงแรงงาน

 เพื่อทราบแลว

สํานักงานฯ พิจารณาแลวและรับทราบแผน 7 ม.ิย. 61 

ดวนที่สุด ที่ นร 1111/3511

8 29 ม.ีค. 61

สคช. 183/2561

แผนแมบทการพัฒนากําลังคนดานชางอากาศยานเพื่อเขาสูการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สํานักงานฯ ไดเสนอความเห็นตอสถาบันฯ เมื่อวนัท่ี 29 

มีนาคม 2561

สํานักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีขอสังเกตเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนฯ ตอไป 29 ม.ีค. 61

ที่ นร 1115/1868

9 30 ม.ีค. 61

ดวนที่สุด

สธ 0805.3/1168

รางแผนพัฒนาสุขภาพจิตแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและมีหนังสอืแจงกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อทราบแลว

สํานักงานฯ พิจารณาแลว เห็นควรรับทราบแผน โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเดน็การ

กําหนดแนวทางการพัฒนาที่รองรับบริบทในอนาคต และการบูรณาการกับแผนอื่นที่เกี่ยวของ

25 ม.ิย. 61

ดวนที่สุด ที่ นร 1111/3881

10 27 เม.ย. 61     

ศธ 5303.1/3725

แผนแมบทดานการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ป พ.ศ. 2560 – 

2579  แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ป 2560

 – 2564 และแผนปฏิบัติการโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มี

ความพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระยะที่ 3 พ.ศ. 

2556 – 2561 ฉบับปรับปรุงและขยายระยะเวลาดําเนินงาน 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566)

     กระทรวงศึกษาธกิาร      

โดย สสวท.

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงสถาบันสงเสริมการสอน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อทราบแลว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการของรางแผนแมบทดานการพัฒนา

และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการกําหนดเปาหมาย

 แนวทางการคนหา/คัดสรร/พัฒนา/รักษาผูมีความสามารถพิเศษ การสรางแรงจูงใจในการเขาสู

งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลไกการขับเคล่ือนแผน การติดตามประเมินผล และการ

กําหนดชื่อแผน

3 ต.ค. 61

ดวนที่สุด 

ที่ นร 1111/6159

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

11 22 พ.ค. 61

คค 0808.2/3993

แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สํานักงานฯ พิจารณา และมีหนังสือแจงกระทรวงคมนาคม

เพื่อทราบแลว

 

สํานักงานฯ พิจารณาแลวเห็นวาแผนฯ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาภาคใต ที่ใหความสําคัญกับ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาการทองเที่ยวระดับโลก ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบรายละเอียดของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนรายโครงการตาม

ข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป และมีความเห็นเพิ่มเติมวาควรพิจารณาใน

ประเด็นสังเกตที่สําคัญ  อาทิ ควรกําหนดสัดสวนและรูปแบบการเดินทางในพื้นที่ใหชัดเจนเพื่อ

ลดความซ้ําซอนของการลงทุนโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนาดใหญ รวมทั้งกําหนดแนว

ทางการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ เช่ือมโยงเสนทางขนสงสินคาและพลังงานจากอันดามันสูอาว

ไทย ควรศึกษาความตองการใชพลังงานไฟฟาของภาคใตและศักยภาพในการรองรับกําลังการ

ผลิตที่เพิ่มข้ึนในพื้นที่ ควรระบุใหเห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องกระแส

เศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) ที่สงผลใหที่พักในรูปแบบการแบงปนหองพักออนไลนที่

เพิ่มขึ้น ควรบูรณาการรวมกับการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยวที่เกี่ยวของ และควรพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานกอนการพัฒนาทาเรือ พัฒนาบุคลากรใหทันตอตลาดเรือสําราญ

 พัฒนาฐานขอมูลที่คอยตดิตามทั้งจํานวนนักทองเที่ยวและการจับจายใชสอย โดยแจงหนวยงาน

เพื่อทราบแลว

 8 ต.ค. 61

นร 1114/6260

12 30 พ.ค. 61

กค 1007/8478

รางแผนการใหความรูพื้นฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565) กระทรวงการคลัง กองยุทธศาสตรและ

การวางแผน

เศรษฐกิจมหาภาค

สายงานฯ เสนอตอคณะอนุกรรมการดานการสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติพิจารณาแลว และมีหนังสือแจงกระทรวงการคลัง 

เพื่อทราบแลว

คณะกรรมการฯ มีมติใหหนวยงานรับขอสังเกตและความเห็นไปพิจารณาปรับปรุง และนําเสนอ

 ครม. พิจารณาตามข้ันตอนตอไปในประเด็นดังนี้ 

(1) เรื่ององคประกอบของคณะกรรมการ ควรเพิ่มผูแทนจากหนวยงานภาคเอกชนมารวมเปน

คณะกรรมการใหความรูพื้นฐานทางการเงินดวย 

(2) ควรมีการบูรณาการความรวมมือรวมกับสถาบัน/องคกรที่เกี่ยวของ อาทิ ครอบครัว 

โรงเรียน กระทรวงศึกษาธกิาร สถาบัน/ชุมชนที่ใหความรูทางการเงิน กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ (3) ควรปรับปรุงรูปแบบการใหความรู โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาและสราง

เสริมทักษะชีวติ ผานประสบการณโดยตรงที่มีการประยุกตเนื้อหาทางดานการเงินที่เหมาะสม

กับคนแตละชวงวัย (4) แผนงาน ควรกําหนดเปาหมายที่เปนภาพใหญระดับยุทธศาสตร และทํา

การประเมินเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาเทียบกับเปาหมายเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

สูงสุด (5) ควรมีการกําหนดตัวช้ีวดัเชิงพฤติกรรมที่จะใชวดัผลทั้งกอนและหลังการใหความรู

ทางการเงิน เพื่อใหสามารถสะทอนผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการไดอยางแทจริง และนําเสนอ 

ครม. พิจารณาตามข้ันตอนตอไป โดยแจงหนวยงานเพื่อทราบแลว

21 ม.ิย. 62 

ที่ นร 1113/3541

13 24 ก.ค. 61

ยธ 0902/1282

รางแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2562 - 2565)

คณะกรรมการบริหารงาน

ยุติธรรมแหงชาติ

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงคณะกรรมการบริหารงาน

ยุติธรรมแหงชาติ เพื่อทราบแลว และคณะกรรมการบริหารงาน

ยุติธรรมแหงชาติไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ยธ 0902/646 ลงวนัที่ 25

 เม.ย. 62 กลับมายัง สศช. โดยเสนอรางแผนฯ ที่ไดแกไขปรับปรุง

ตอคณะกรรมการ สศช. เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเรงรัดการเสนอ

เรื่องตอ ครม. เพื่อพิจารณาตอไป

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติฯ สําหรับใช

เปนกรอบทิศทางการบูรณาการการพัฒนากระบวนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ 

ตอบสนองความตองการของสังคมอันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนใหเกิดความ

ยั่งยืน

28 พ.ย. 61

ที่ นร 1111/7278

14 5 พ.ย. 61

นร 1013.4/171

มาตรการสรางและพัฒนากําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธเพื่อการ

ไปสูดิจิทัลไทยแลนด

สํานักงาน ก.พ. กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร

สายงานฯ พิจารณาแลว และแจงความเห็นใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อ

ทราบแลว

สํานักงานฯ เห็นชอบในหลักการรางมาตรการสรางและพัฒนากําลงัคนภาครัฐเชิงกลยุทธเพื่อ

การไปสูดิจิทัลไทยแลนด โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับช่ือแผนใหเปนไปตามแนวทางการ

เสนอแผนระดับ 3 และทบทวนการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วดั

28 ธ.ค. 61

ดวน ที่  นร 1116/7856



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

15 22 พ.ย. 61

สธ 0209.05/4455

6 ม.ค. 63

ที่ สธ 0209.05/39

ยุทธศาสตรการจัดตั้งศนูยความเปนเลิศทางการแพทย สถาบัน

ทางการแพทย และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในภาพรวมของ

ประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ป)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็อบในหลักการยุทธศาสตรการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการแพทยฯ โดยควร

มุงเนนประเด็นสําคัญ อาทิ การปรับช่ือแผนเปนยุทธศาสตรการจัดตั้งเครือขายศูนยความเปน

เลิศทางการแพทยฯ การกําหนดตัวช้ีวดัที่สะทอนความเหล่ือมล้ํา การพัฒนาการบริการที่

นําไปสูผลประโยชนตอเนื่องทางเศรษฐกิจ การบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

 และการจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน

25 ม.ิย. 62

ที่ นร 1108/3642

27 เม.ย. 63

ดวนที่สุด

ที่ นร 1108/ว2273

16 29 พ.ย. 61

สธ 0503.05/4572

รางแผนการจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ 

ตาม พรบ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ ไดประสานใหกระทรวงสาธารณสุข ปรับ (ราง) แผนการ

จัดการฯ ใหมีรายละเอียดสมบูรณมากขึ้น

ในคราวการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 

ธนัวาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขต

อนุรักษ ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภมูิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565 โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ (1) กระทรวงสาธารณสุข

จําเปนตองหารือในประเด็นขอกฎหมายกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2) 

การขับเคล่ือนแผนในระยะตอไป ควรบูรณาการแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการสมุนไพร เขาไว

ดวยกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมของการพัฒนาพืชสมุนไพร และควรใหความสําคัญกับการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ และ ควรรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ โดยการสงเสริมใหเกิดการวจัิยและพัฒนาสมุนไพรใหมีคุณภาพ มุงเนนการตอยอด

การใชประโยชนจากสมุนไพรเพื่อเปนฐานเศรษฐกิจใหมของชุมชน ในคราวการประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ราง) แผน

จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นท่ีเขตอนุรักษตามพระราชบัญญตัคิุมครองและสงเสริมภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2564 – 2565 ตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุขเสนอ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ราง) แผน

จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขต

อนุรักษตามพระราชบัญญัติคุมครองและ

สงเสริมภมูิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 

2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 – 2565 ตามที่

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

17 7 ธ.ค. 62

ยธ 1120/24579

แผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภยัเพื่อการควบคุมยาเสพตดิ

 6 ประเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน 

สปป.ลาว ไทย เวยีดนาม

กระทรวงยติุธรรม กองยุทธศาสตรชาติ

และการปฏิรูปประเทศ

สายงานฯ พิจารณาใหความเห็น และแจงความเห็นประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติการรวมแมน้ําโขงปลอดภยัเพื่อ

การควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียน

มา ไทย เวียดนาม

8 ม.ค. 62

นร 1120/106

18 25 ธ.ค. 61

คค 0806.2/10537

แผนแมบทการพัฒนาโครงขายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ การทองเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สํานักงานฯ ไดเสนอความตอกระทรวงคมนาคม (คค.) เม่ือ

วนัท่ี 18 ก.ค. 62

สํานักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขับเคลื่อน

แผนแมบทฯ อาทิ ให คค. เรงจัดทําแผนบูรณาการเสนทางคมนาคมของประเทศ 

และใหกรมการขนสงทางราง และ รฟท. รวมกันพิจารณาจัดทําแผนธุรกิจ

18 ก.ค. 62

นร 1106/4048

19 5 ก.พ. 62

พม 0605/1496

รางแผนพัฒนางานสวสัดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 

2565)

กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ พิจารณาแลว และมีหนังสือแจงกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อทราบแลว

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ (1) แผนพัฒนางาน

สวัสดิการสังคมไทยฯ ควรเปนภาพใหญของการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศที่เชื่อมโยงกับ

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (2) ควรมีการจัดขอมูลการจัดสรรและการกระจายงบประมาณดาน

สวัสดิการสังคมของประเทศในภาพรวมและภาพการกระจายในแตละกลุมคนและแตละพื้นที่ (3)

 แนวทางการพัฒนายังขาดมิติของการสรางความเขมแข็งใหสามารถพึงพาตนเองได (4) ควร

เพิ่มเตมิการวเิคราะหบริบทที่สงผลตอการจัดสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ ในประเด็นเชิง

ยุทธศาสตร ควรเพิ่มเติมแนวทางการจัดสวัสดิการในเรื่องการพัฒนาที่อยูอาศัย ควรมีมาตรการ

จูงใจใหภาคประชาสงัคม ภาคประชารัฐ ภาคธรุกิจเอกชน เขามารวมสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดสวสัดิการสังคม อีกทั้งควรทบทวนการยกระดับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแหงชาติ เปนองคกรอิสระที่มีกฎหมายรองรับ โดยควรสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีกลไกบริหารจัดการในระดับพื้นที่ สามารถดําเนินการแทนการจัดตั้ง

หนวยงานใหม และควรปรับกรอบระยะเวลาของรางแผนฯ จาก พ.ศ. 2560-2565 เปน "พ.ศ. 

2561-2565" เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยแจงหนวยงานเพื่อ

ทราบแลว

25 ม.ิย. 62

ที่ นร 1108/3643



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

20 27 ก.พ. 62

ยธ 0411/805

12 ก.พ. 63

ดวนที่สุด ที่

ยธ 0411/668

(ราง) แผนสิทธมินุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) กระทรวงยุติธรรม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนสิทธมินุษยชนฯ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การสราง

ความตระหนักรูในหนาที่ของประชาชนที่ควรปฏบัิติที่นําไปสูความรูความเขาใจในสิทธขิองตน

และไมละเมิดสทิธิผูอื่น และการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามผลการดําเนินงาน

เปนระยะๆ

27 เม.ย. 63

ดวนที่สุด

ที่ นร 1108/ว2272

21 28 ก.พ. 62

นร 1012.1/22

แผนพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ สํานักงาน ก.พ. กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาศักยภาพกําลังคนภาครัฐใหพรอมเขาสูสังคมสูงอายุ 

โดยในการขับเคล่ือนควรใหความสําคัญกับประเด็น อาทิ การเสริมสรางความรูดานการเงิน การ

เสริมทักษะและพัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาฐานขอมูลของบุคลากรภาครัฐ

25 ม.ิย. 62

ที่ นร 1108/3644

12 ก.พ. 63

ดวนที่สุด ที่ 

นร 1108/845

และ

ดวนที่สุด ที่ 

นร 1108/846

22 1 ม.ีค. 62

สธ 0209.02/658

รางแผนปฏบัิติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ระยะที่

 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนปฏบัิติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ระยะที่

 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)  โดยในการขับเคล่ือนควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ การสรางความเช่ือมโยงกับแผนที่

เกี่ยวของ และการกําหนดรูปแบบการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน

12 ก.พ. 63

ที่ นร 1108/843

และ

ที่ นร 1108/844

23 7 ม.ีค. 62

สธ 5200/721

รางแผนปฏบัิติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ พิจารณาใหความเห็นและขอสังเกตประกอบการ

พิจารณาของ ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 แลว

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

และใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นและขอสังเกตของ สศช. เพิ่มเติมดังนี้ (1) ควร

พิจารณากําหนดตัวช้ีวดัที่สะทอนผลลัพธของการยกระดับสุขภาพของประชาชน (2) การ

กําหนดกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการ ควรใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการที่เปนการ

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหนวยงานวจัิย/สถาบันการศึกษาที่มี

ศักยภาพจากตางประเทศ

26 ม.ีค. 62

ดวนที่สุด นร 1111/1754

24 2 พ.ค. 62  

ทส 0402/1095

(ราง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงแหงชาติ พ.ศ. 2561 -2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ อยูระหวางการวเิคราะหเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในคราวการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 

ธนัวาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) ควรปรับปรุง (ราง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

แหงชาติ พ.ศ. 2564 – 2565  ตามความเห็นและประเด็นอภิปรายของสภาฯ ในสวนของความ

เช่ือมโยงแผน เปาหมาย ตัวช้ีวดั และกลไกการขับเคล่ือนแผน ควรมุงเนนประเด็นการมีสวน

รวมของภาคประชาสังคม และชุมชนในพื้นที่ใหมากขึ้น (2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

 พิจารณาดําเนินการจัดทํากลไกและมาตรการทางเศรษฐศาสตรในการสรางหลกัประกัน สําหรับ

ในการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืนไวดวย ในคราวการประชุม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 ไดพิจารณาและมี มติเห็นชอบ (ราง) นโยบาย

และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 

ไดพิจารณาและมี มติเห็นชอบ (ราง) 

นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ พ.ศ.

 2564 – 2565 ตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ

25 19 ก.ย. 62

นร 0403 (กร 2)/8986

รางแผนการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562

 - 2566)

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

สรางสรรค

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

สศช. ไดมีหนังสือแจงไปยังสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 

(องคการมหาชน) หรือ สศส. เรื่อง ให สศส. ดําเนินการตามมติสภา

ฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63 ซึ่งไดเห็นชอบ และให สศส. รับ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และสภาฯ ไปพิจารณาดําเนินการ

เพิ่มเตมิ และใหเสนอ ครม. ตามข้ันตอน

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แลว ดวนที่สุด ที่ นร 1114/847 ลว 12 ก.พ. 63



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

26 17 ม.ิย. 62

สธ 59/1733

รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ

 พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการของรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคง

ดานวัคซีนแหงชาติ โดยในการขับเคล่ือนแผนควรใหความสําคัญกับประเด็น อาทิ การเรงรัด

การพัฒนาดานการวจัิยและพัฒนาดานวัคซีน การออกกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงดาน

วคัซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการ

พัฒนางานดานวัคซีน

17 ธ.ค. 62

หนังสือถึง สธ ดวนที่สุด ที่ 

นร 1108/7194 

หนังสือถึง สลค ดวนที่สุด ที่ นร 1108/7195

(มติ ครม. 3 ม.ีค. 63)

27 18 ม.ิย. 62

นร. 0107/774

(ราง) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565  และ (ราง) แผนปฏิบัติการ

กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565

สํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี

กองบูรณาการ

นโยบายพัฒนาภาค

กก.สศช. พิจารณาแลว เห็นชอบโดยมีขอเสนอเพิ่มเตมิ ดังนี้

1. ดําเนินการหาขอยุติรวมกันในประเด็นที่ยังไมสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ

2. ปรับปรุงกระบวนการขับเคล่ือน กํากับ ติดตามการถายโอนใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น

3. สงเสริม อปท. ใหริเริ่มภารกิจใหม ๆ ตามอํานาจหนาที่

ที่ นร 1125/355

ลว. 20 มกราคม 2563

28 21 ส.ค. 62

ทส 0304/1960

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 

2561-2565 และ(ราง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 

พ.ศ. 2561-2573

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

คณะอนุกรรมการดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมแลวมีขอเสนอแนะขอคิดเห็น และใหนําเสนอ

กรรมการ สศช. พิจารณา

สภาฯ มีมติเห็นชอบ (ราง) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ

 พ.ศ. 2560-2580

ที่ นร 1107/ว 4192

ลงวนัที่ 21 ก.ค. 63

29 20 ส.ค. 62

ทส 1003.4/11304

แผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาเมือง

ผานการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ในการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร โดยมี

ขอเสนอเพิ่มเติม

นร 1110/ว 2365

30 เม.ย. 63

30 30 ก.ย. 62

ดวนที่สุด ที่ อก 

0804/7398

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 

2562-2571

กระทรวงอุตสาหกรรม กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

สศช. ไดมีหนังสือแจงไปยัง อก. เรื่องให อก. ดําเนินการตามมติ

สภาฯ เมื่อวนัที่ 4 ธ.ค. 2562 ซึ่งไดเห็นชอบ และให อก. รับ

ความเห็นที่คณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ โดยปรับช่ือ

แผนและระยะเวลาเปน "แผนปฏิบัติการดานการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่  1 (พ.ศ. 2562 - 2570)" 

เพื่อใหสอดคลองกับมต ิครม.  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 60 และระยะเวลา

ของยุทธศาสตรชาติ และให อก. รับความเห็นสภาฯ ไปพิจารณา

ดําเนินการเพิ่มเติม และใหเสนอ ครม. ตามข้ันตอน

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แลว ดวนที่สุด ที่ นร. 1114/365 

ลว 20 ม.ค. 2563

31 27 พ.ย. 62

พน 0100/478

แผนยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 

2563-2567) และแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย 

และประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สํานักงานฯ ไดเสนอความเห็นตอสํานังานคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน เมื่อวนัที่ 24 ธนัวาคม 2562

สํานักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นใหพิจารณาทบทวนการกําหนดชื่อแผนและ

ระยะเวลาดําเนินการใหสอดคลองกับหวงเวลาของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ อาทิ 

แผนปฏิบัติการดานการกํากับกิจการพลังงาน ระยะที.่.. (พ.ศ. 2563-2565) และเห็นควรให

ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจาย และงบประมาณการรายไดประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงาน กกพ. ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

นร 1106/7329 

ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2562

32 26 ธ.ค 62 

ทส 1009.2/3193

(ราง) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2560-2580

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

/สุภาพร/ 1524

คณะอนุกรรมการดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมแลวเมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 

มีนาคม 2563 คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะขอคิดเห็น และ

ใหนําเสนอกรรมการ สศช. พิจารณา

สภาฯ มีมติเห็นชอบ (ราง) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ

 พ.ศ. 2560-2580

ที่ นร 1107/ว 4192

ลงวนัที่ 21 ก.ค. 63



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

33 19 ธ.ค. 62

ศธ 0302/4202

(ราง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ พ.ศ. 

2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธกิาร กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนขับเคล่ือนกรอบคุณวุฒิฯ โดยมีประเดนที่ควรมุงเนน

 อาทิ การกําหนดกรอบคุณวฒิุใหทันตอบริบทการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การ

กําหนดรายละเอียดผลลัพธการเรียนรูในแตละระดับที่รองรับเปาหมายทั้งดานวิชาการและความ

เปนมืออาชีพ การกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วดัที่สะทอนผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานทั้งระบบ 

และการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

18 พ.ค. 63

ที่ นร 1108/2715

และ

18 พ.ค. 63

ที่ นร 1108/2716

34 9 ม.ค. 63

ศธ 0302/66

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลงัคนในสาขา

อาชีพที่มีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศตามกรอบ

คุณวฒิุแหงชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธกิาร กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนากําลงัคนฯ โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การมีกลไกในการประมาณการความตองการกําลังคนถึงระดับอาชีพ

อยางเปนระบบ การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการผลิตกําลังคน การพัฒนากลไกเทียบ

โอนประสบการณและการรับรองคุณวุฒิจากการเรียนคอรสระยะสั้นและการเรียนในลักษณะ 

Micro degree การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในแตละเรื่องที่ชัดเจน และการจัดทําสาขา

อาชีพตนแบบที่สอดคลองกับความจําเปนเรงดวน

18 พ.ค. 63

ที่ นร 1108/2717

และ

18 พ.ค. 63

ที่ นร 1108/2718

35 13  ม.ค. 63

ดวนที่สุด 

พม 0402/473

แผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2568) 

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุฯ โดยในการขับเคล่ือนควรมุงเนน

ประเด็นสําคัญ อาทิ 

การปรับปรุงตัวช้ีวัด จุดมุงเนนการดําเนินงานที่แตกตางกันระหวางกลุมผูสูงอายุที่มีศักยภาพกับ

กลุมผูสูงอายุที่ยากจน และการใหความสําคัญกับการนําทรัพยากรบางสวนในการดูแลเด็กและ

เยาวชนมาใชในการดูแลผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุในทองถิ่นชุมชน และการสงเสริมการออม

18 พ.ค. 63

ดวนที่สุด 

ที่ นร 1108/2719

และ

18 พ.ค. 63 

ดวนที่สุด

ที่ นร 1108/2720

36 24 ม.ค. 63

ยธ 1005/373

นโยบาย แผนแมบท และแผนปฏิบัติการดานคนหาย คนนิร

นามและศพนิรนาม พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงยติุธรรม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ นโยบาย แผนแมบท และแผนปฏิบัติการดานคนหายฯ โดยควร

มุงเนนประเด็นสําคัญในการขับเคล่ือน อาทิ การจัดทําระบบฐานขอมูลดานคนหาย คนนิรนาม 

และศพนิรนามที่เปนปจจุบัน การจัดทําขอมูลดีเอ็นเอที่ไมเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล การ

สงเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม การกําหนดตัวชี้วดัที่สะทอนผลลัพธและมีคาเปาหมายที่

ชัดเจน การปรับช่ือและระยะเวลาใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี

16 ก.ค. 63

ที่ นร 1108/4076

และ 

ที่ นร 1108/4077

37 13 ก.พ. 63

ยธ 1122/2999

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2563 - 2565

กระทรวงยติุธรรม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดฯ โดย

มีขอสังเกตและประเด็นที่ควรมุงเนน อาทิ การเพิ่มมาตรการทางเลือกใหมในการแกไชปญหา

ยาเสพติด การนําหลักบวร (บาน-วัด-โรงเรียน) มาเสริมสรางภมูิคุมกันยาเสพติดในระดับพื้นที่ 

การเพิ่มเติมและติดตามกลไกการขับเคล่ือนในแตละระดับไมใหทับซอน การปรับตัวช้ีวัดที่

สะทอนผลลัพธและมีคาเปาหมายที่ชัดเจนและทาทาย

16 ก.ค. 63

ที่ นร 1108/4078

และ 

ที่ นร 1108/4082

38 2 ม.ีค. 63

ที่ นร 0111/346

ตอบความเห็น ครม.

20 ส.ค. 63

ดวนที่สุด ที่ นร

0507/ว(ล) 25336

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2564 - 2565)

สํานักนายกรัฐมนตรี

(มูลนิธปิดทองหลังพระฯ)

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาความเสมอ

ภาคและความเทา

เทียมทางสังคม

สายงานฯ ไดเสนอความเห็น ตอ สลค. เพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรีแลว

สศช. เห็นควรสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

บูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

25 ส.ค. 63

ดวนที่สุด ที่ นร 1105/4946

39 24 ก.พ. 60 

ดวนที่สุด ที่ พณ 

0912.4/843

รางแผนปฏบัิติการดานการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระยะ

ที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565)

คณะกรรมการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

สศช. มีหนังสือแจงไปยังประธานคณะกรรมการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสรับทราบผลการพิจารณาของสภาฯ

สภาฯ มีมติใหคณะกรรมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรับความเห็นของสภาฯ ไปพิจารณาปรับปรุง

เพิ่มเตมิรางแผนฯ ฉบับดังกลาวใหมีความสมบูรณครบถวน และดําเนินการตามข้ันตอนการ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป

7 พ.ค. 64

นร 1114/2757



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

40 22 เม.ย. 63

ที่ สธ 0407.5/1486

แผนยกระดับความมั่นคงและความเปนเลิศดานควบคมุโรคของ

ประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของ สศช. ตอหนวยงานเจาของเรื่อง

แลว

สศช. เห็นวา แผนยกระดับความมั่นคงและความเปนเลิศดานควบคุมโรคฯ ไมเขาขายตองเสนอ

ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา อยางไรก็ตาม ในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ควรบูรณาการกับแผน

อื่นที่เกี่ยวของ เชน แผนปฏิบัติการเฝาระวงั ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาดฯ 

ตาม พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ. 2558

2 ม.ิย. 63

ที่ นร 1108/3146

41 ครั้งที่ 1

8 พ.ค. 63

ดวนที่สุด 

ที่ สช.สย.0439/2563

ครั้งที่ 2

19 ม.ิย. 63

ที่ สช.สย. 0686/2563

รางแผนพัฒนากําลังคนดานสขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2563 - 2570 สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนพัฒนากําลงัคนดานสุขภาพฯ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม

 อาทิ การกําหนดเปาหมายใหมีความชัดเจน การแสดงใหเห็นภาพอนาคตของระบบสุขภาพใน

อนาคตที่ชัดเจนแลวจึงกําหนดมาเปนประเด็นการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพใหสอดคลอง การ

ใหความสําคัญกับกลุมวิชาชีพเฉพาะ/กลุมวิชาชีพนอกสายหลัก การบูรณาการกับแผนที่

เกี่ยวของ การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน

11 ส.ค. 63

ที่ นร 1108/4619

และ

ที่ นร 1108/4620

42 19 พ.ค. 63

ที่ พม 0304/6544

รางแผนปฏบัิติการดานการสรางความรับผิดชอบรวมทางสังคม

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนปฏบัิติการดานการสรางความรับผิดชอบรวมทางสังคม

เกี่ยวกับอีสปอรตตอเด็กฯ โดยในการขับเคล่ือน ควรมุงเนนความครอบคลุมทั้งผลกระทบเชิง

บวกและลบ ตลอดจนควรพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ การสนับสนุนการวจัิยเกมออนไลนและอี

สปอรต และการสงเสริมใหมีพื้นที่และกิจกรรมสรางสรรคใกลบาน

11 ส.ค. 63

ที่ นร 1108/4617

และ

ที่ นร 1108/4618

43 20 พ.ค. 63

ดวนที่สุด ที่ 

นร 0220.02/1237

(ราง)นโยบายและแผนการประชาสมัพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ

แหงชาติ กรมประชาสัมพันธ

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติฯ โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ 

การประชาสัมพันธเชิงรุก การบรการจัดการระบบเตือนภัยฉุกเฉิน 

การสรางทักษะรูเทาทันส่ือ การพัฒนาชองทางใหสอดคลองกับ

การรับส่ือของแตละกลุม การสนับสนุนการศึกษาวิจัยดานประชาสัมพันธ และการกําหนด

ตัวช้ีวัดใหสะทอนความกาวหนาการดําเนินงาน

16 ก.ค. 63

ที่ นร 1108/4085

และ 

ที่ นร 1108/4086

44 11 ม.ิย. 63

 ที่ พม 0605/7867

รางแผนพัฒนางานสวสัดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2563 - 

2565)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมไทยฯ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะ

เพิ่มเตมิในการขับเคล่ือน อาทิ การเช่ือมโยงการจัดสวัสดิการของทั้งประเทศ การมีฐานขอมูล

กลางของทั้งความตองการและการจัดสวสัดิการ การสงเสริมบทบาท อปท. ในการจัดสวัสดิการ 

การสงเสริมการจัดสวัสดิการเชิงรุก การทบทวนการศึกษาความเปนไปไดของการจัดทําภาษี

เฉพาะที่ขัดตอ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 การเพิ่มเติมตัวช้ีวดัที่สะทอนถึงการ

กระจายการจัดสวสัดิการ

ในระดับพื้นที่

11 ส.ค. 63

ที่ นร 1108/4621

และ

ที่ นร 1108/4622

45 3 พ.ค. 62 

ดวนที่สุด 

ที่ นร 0506/ว(ล)

16155

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ 2561 - 

2580)

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

/บุญชุบ /1505

ประกาศใชแลว เมื่อวนัที่ 18 กันยายน 2562 โดย สศช. ไดเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.ไปเมื่อ 28 พฤษภาคม 

2562 ทั้งนี้ ขั้นตอนการเสนอแผนเปนการเสนอเขา ครม. โดยตรง 

ไมผานตามข้ันตอนการพิจารณาแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. เมื่อ

วนัที่ 3 ธ.ค. 60

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แลว  28 พ.ค. 62

ดวนที่สุด ที่ นร 1107/2938

46 1 ธ.ค. 62 

ดวนที่สุด ที่ นร 

1107/5778

แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแหงชาติ "การแกไขปญหามลพิษ

ดานฝุนละออง"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

/วิสสุตา+บุญสิตา

/ 1540 / 1523

ประกาศใชแลว เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 โดย สศช. ไดเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม.ไปเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการเสนอแผนเปนการเสนอเขา ครม. โดยตรง ไมผาน

ตามข้ันตอนการพิจารณาแผนระดับ 3 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 

ธ.ค. 60

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แลว 1 ต.ค. 62 

ดวนที่สุด ที่ นร 1107/5778



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

47 19 พ.ค. 63  

สพร 2563/1404

15 ก.ย. 63  

สพร 2563/2678

7 ต.ค. 63

สพร 2563/3112

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 

2565 (ฉบับปรับปรุง)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน)

กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาฯ  ไปยัง สพร. และแจง 

สลค. 

ดวยแลว - ใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ปรับปรุง (ราง) 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

(ฉบับปรับปรุง)  

สภาฯ มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ โดยมีขอเสนอแนะใหคัดเลือกโครงการสําคัญ

ในรางแผนฯ ที่จําเปนตองไดรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2565 และ สพร. ควรเตรียม

กระบวนการยกรางแผนฯ ฉบับตอไป เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตอเนื่องและทันกับชวง

ระยะเวลาของกระบวนการดานงบประมาณ

16 พ.ย. 63 

เลขที่หนังสือ ดวนที่สุด 

ที่ นร 1101/6738

48 26 ม.ิย. 63

ที่ สธ 0211/2394

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัทาง

การแพทยและการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การกําหนดวัตถุประสงค

ใหครอบคลุมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในระดับทองถ่ิน ชุมชน และภาคเอกชน การ

กําหนดจุดเนนของแผนโดยเฉพาะการเตรียมความพรอมของระบบการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภยั การกําหนดประเด็นสําคัญในการขับเคล่ือนทั้งการบูรณาการความรวมมือทั้งในระดับ

สวนกลาง พื้นที่ และภาคเอกชน การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการบูรณาการกับ

แผนอื่น  และการติดตามประเมินผลแผน

10 พ.ย. 63

ที่ นร 1108/6616

และ

ที่ นร 1108/6617

49 6 ส.ค. 63

ที่ พม 0503/11030

(ราง) แผนปฏิบัติการดานครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดแจงผลการพิจารณาของ สศช. ตอกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแลว

สศช. เห็นวาแผนปฏบิัติการดานครอบครัวฯ ไมมีความจําเปนตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 ทั้งนี้ มีชอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ กําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับการสรางสมดุลชีวติ

ครอบครัวและการทํางาน อยูในยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของครอบครัว การจัดทํา

โครงการที่สอดคลองกับครอบครัวเฉพาะที่มีรูปแบบหลากหลายซับซอน การกําหนดแนว

ทางการขับเคล่ือนและการติดตามผลการดําเนินงาน

9 ก.ย. 63

ที่ นร 1108/5287

50 19 ส.ค. 63

ดวนที่สุด ที่ วธ 

0602/กท 95

(ราง) แผนปฏิบัติการดานสงเสริมศลิปวฒันธรรมรวมสมัย (พ.ศ.

 2563 - 2565)

กระทรวงวัฒนธรรม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การปรับปรุงวสัิยทัศนให

มีความชัดเจนครอบคลุม การบูรณาการรวมกับหลายหนวยงาน การพัฒนาทักษะดานงาน

สรางสรรคและนวัตกรรม การสงเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือน การตอยอดศิลปวัฒนธรรม

ไทยรวมสมัยใหเปน Creative Culture การติดตามประเมินผล

10 พ.ย. 63

ดวนที่สุด ที่ นร 1108/6618

และ

ดวนที่สุด ที่ นร 1108/6619

51 3 ก.ย. 63

ดวนที่สุด ที่ สธ 

1009.6/3326

(ราง) นโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการ โดยควรมีความเห็นเพิ่มเติม อาทิ การกําหนดวสัิยทัศนให

ครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศ การเพิ่มเติมความสําคัญของการพัฒนา

อุตสาหกรรมยาภายในประเทศใหพึ่งพาตนเองได การควบคุมคณุภาพการผลิตยา การสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผล การสนับสนุนการวจัิยพัฒนายาสมุนไพร การเตรียมการรองรับความ

ตกลง CPTPP และการบูรณาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

10 พ.ย. 63

ดวนที่สุด ที่ นร 1108/6621

และ

ดวนที่สุด ที่ นร 1108/6622

52 6 ส.ค. 2563  

ปช 0032/0140

แผนปฏิบัติการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2563 - 2565)

สํานักงาน ป.ป.ช. กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาฯ  ไปยัง สํานักงาน ป.ป.ช. 

และ

แจงตอ สลค. ในเบ้ืองตนดวยแลว - ผานความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐและความมั่นคง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

อาทิ ควรประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการในชวงที่ผานมา  การกําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติม และ

ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบทรัพยสินของสํานักงาน ป.ป.ช. เปนตน

29 ต.ค. 63 

ดวนที่สุด ที่ นร 1101/6315 

53 แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2561 - 2580 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแลว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

54 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 -

 2580

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแลว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

55 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -

2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแลว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

14 เม.ย. 63 

พน 0100/147

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ แลว 16 ม.ิย. 63

นร 1106/3412



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

56 แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแลว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

57 แผนยุทธศาสตรกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2563 - 2567 และ

 แผนรองรับวิกฤตการณดานน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2563 - 2567

สํานักงานกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สภาฯ พิจารณาแลว เมื่อ 4 ม.ิย. 63

58 16 พ.ย. 63

ที่ ศธ 0311/3704

(ราง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570 กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

เห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน การ

กําหนดปรัชญในการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานพัฒนาการ การใหความสําคัญกับนโยบายโดยใช

ฐานครอบครัวเปนหลัก การขยายผลตัวอยางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่ดี การประเมินประสิทธิผลและปญหาอุปสรรคของมาตรการเชิงสวัสดิการ การวจัิยเชิง

สํารวจระยะยาวในการหาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก การบูรณาการและสงตอขอมูล

ในชวงรอยตอพัฒนาการชวงตาง ๆ การปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อตอการเล้ียงดูบุตร การกําหนด

เปาประสงคและตัวช้ีวัดใหสะทอนผลลัพธ การพัฒนากลไกขับเคล่ือนแผน

19 ก.พ. 64

ที่ นร 1108/1022

59 20 ม.ค.64

ที่ นร 5311/143

รางแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 

2564 -2565

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

สภาฯ พิจารณาแลว เมื่อวนัที่ 15 ก.พ. 64 สภาฯ มีมติใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรับความเห็นของ สภาฯ ไป

พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมรางแผนฯ ฉบับดังกลาว ใหมีความสมบูรณครบถวน และดําเนินการ

ตาม ข้ันตอนการเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือ แจงผลไปยัง

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนที่เรียบรอยแลว

9 ม.ีค. 64

ที่ นร 1114/1432

60 7 ม.ค. 64

ที่ ศธ 5304.1/145

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

 ป พ.ศ. 2564 - 2580

กระทรวงศึกษาธกิาร กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงขาติตอหนวยงานเจาของเรื่องแลว

เห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การกําหนดนิยามและกลุมเปาหมายผูมี

ความสามารถพิเศษที่มากกวาการวัดจากคะแนนสอบเพียงอยางเดียว และครอบคลุมทั้งคนไทย

ในตางประเทศและคนตางประเทศไนไทย  การมีแนวทางเฉพาะตอเนื่องในทุกระดับชั้นที่

สนับสนุนผูมีความสามารถพิเศษ การบมเพาะคุณลักษณะที่ดีและการเตรียมความพรอมครูและ

ผูเกี่ยวของใหมีความเขาใจในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ การสรางเสนทางอาชพ การพัฒนา

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแสดงศักยภาพสูงสุด การดึงดูดผูมีความสามารถสูงจากตางประเทศ

 การสรางความรวมมือกับภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ

10 ม.ีค. 64

ที่ นร 1108/1455

61 16 ม.ีค. 64

ที่ สธ 0239.01/985

แผนปฏิบัติการดานระบบสุขภาพปฐมภมูิ (พ.ศ. 2564 - 2573) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกกระทรวงสาธารณสุขแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี

ความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็น การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย การปรับหวงเวลา

ของแผน การกําหนดจุดเนนในหวงเวลาตาง ๆ การปรับปรุงแนวทางยุทธศาสตรที่มุงเนนการ

ไปสูระบบสุขภาพปฐมภมูิที่ขับเคล่ือนและรับผิดชอบโดยประชาชนในชุมชนอยางยั่งยืน การ

เพิ่มเตมิยุทธศาสตรสําคัญใหสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง การวเิคราะหผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง

ระบบ การจัดทําโครงการและงบประมาณ และการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

13 ก.ค. 64

ที่ นร 1108/4134

62 2 ม.ิย. 64

ที่ สธ 0404.2/1983

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการควบคุมยาสูบแหงชาติ ฉบับที่สาม

 พ.ศ. 2565 - 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกะกระทรวงสาธารณสุขแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี

ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นการกําหนดทิศทางและเปาหมายของแผน การเพิ่มเติมและให

ความสําคัญกับการสงเสริมและใหทุนสนับสนุนการวจัิย การเพิ่มเติมแนวทางการดําเนินงานที่

จะทําใหเพิ่มประสิทธภิาพในการควบคุมยาสูบ การขับเคล่ือนการดําเนินงาน การติดตาม

ประเมินผล การวเิคราะหชองวางและการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการตาง ๆ การ

เพิ่มเตมิมาตรการที่ลดแรงจูงใจในการสบูบุหรี่ การปรับกิจกรรมการดําเนินงานไปสูการจัดตั้ง

หองปฏิบัติการเพื่อทดสอบและวัดปริมาณสารตาง ๆ ในผลิตภัณฑยาสูบ

6 ก.ย. 64

ที่ นร 1108/5250



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

63 19 ม.ิย. 63

ดวนที่สุด 

ที่ ดศ 0411/ว2535

(ราง) แผนปฏิบัติการวาดวยการสงเสริมการใชประโยชน

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

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สศช. พิจารณาแลวเสร็จ และสงความเห็นให สดช. แลว สศช. พิจารณาแลวเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ และให ดศ.บูรณาการแผนระดับที่ 3 ที่

เกี่ยวของไวภายใตแผนแมบท/แผนปฏบิัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แลวแต

กรณ)ี กอนที่จะเสนอให สศช.  พรอมทั้งมีขอสังเกตในเรื่อง เปาหมายตัวช้ีวัดในระดับภาพรวม 

แนวทางการสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาท และแนวทางการติดตามและประเมินผล

สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการฯ

64 19 ส.ค. 63

กก 0203/4373

21 พ.ค. 64

กก 0203/2218

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2564-2565)

 ฉบับปรับปรุง

สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

ผานการพิจารณาจากสภาฯ เมื่อวนัที่ 7 ก.ค. 64 /ผานความ

เห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนา

การทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544 - 2565) ฉบับปรับปรุง ตามที่คณะอนุกรรมการ

ดานการ สรางขีดความสามารถในการแขงขันเสนอ โดยใหกระทรวงการทองเที่ยวและ กีฬารับ

ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาฯ ไปปรับปรุงแผนๆ เพิ่มเติม กอน นําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา ดังนี้ (1) ควรเปนแผนที่กําหนดแนวทางการ แกไขปญหาในระยะสั้น (2) ควรพิจารณา

ประเด็นการฟนฟูการทองเที่ยวในระยะ สั้น ที่ใหความสําคัญกับการจัดสรรวคัซีน เพื่อผลักดัน

การเปดประเทศ (3) ควร นําประสบการณและการเรียนรูจาก Phuket Sandbox Model ไป

ปรับใชกับ โครงการอื่น ๆ ภายในแผนฯ (4) ควรใชโอกาสนี้ในการแกไขปญหาการทองเที่ยว 

ของไทย และกําหนดแนวทางการพัฒนาภายหลังสถานการณโควดิ-19 (5) ควร กําหนดแนวทาง

ในการผลักดันผูประกอบการใหเขามาเปนสวนหนึ่งในดิจิทัล แพลตฟอรม และสนันสนุนกรอบ

ความคิด “ภาครัฐสนับสนุน ภาคเอกชน ดําเนินการ” ทั้งนี้ ควรพิจารณาใช Happy Model 

เปนเครื่องมือในการ สนับสนุนภาคทองเที่ยว ควบคูไปกับการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค และ 

(6) นําจุดแข็งของแผนพัฒนาการทองเที่ยวฯ ฉบับนี้ ไปปรับใชหรือตอยอดใน แผนพัฒนาการ

ทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับตอไป ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดมีหนังสือแจง ผลไปยังกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬาเปนที่เรียบรอยแลว

9 ส.ค. 64

นร 1114/4635

65 20 ก.ค. 64

อว.6001/8567 

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย

ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570

กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

แจงรัฐมนตรีวาการกระทรวง อว. รับทราบผลการพิจารณา (ราง) 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย ดวย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 ตามมติสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) 

แผนปฏิบัติการดานการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

2564-2570 โดยใหกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม รับความเห็นของ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผน และ

นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนตอไป

11 พ.ย. 2564

 นร 1114/6640

66 29 ม.ิย. 64

ที่ สธ 0417.2/2382

แผนปฏิบัติการดานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับชาติ  

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ

กระทรวงสาธารณสุขแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี

ความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็น การตั้งเปาหมายที่ทาทาย การปรับแกไขกฎหมายใหสอดคลอง

กับวถิีชีวติทางสังคมและเพิ่มมบทลงโทษผูกระทําผิด รวมถึงความเขมแข็งในการบังคับใช

กฎหมาย การใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนเชิงพื้นที่ การเพิ่มเติมแนวทางเพื่อปดชองวางใน

การควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การกําหนดแนวทางที่เปนคานงัด การพัฒนา

ทางเลือกใหม ๆ และการขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ

12 ต.ค. 64

ที่ นร 1108/6020

12 ต.ค. 64

ที่ นร 1108/6021

67 29 ก.ค. 64

ที่ สธ 0409.3/2805

แผนการเฝาระวงั การปองกัน และการควบคุมโรค จากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 –

 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใตแผนฯ ระยะ

ที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกกระทรวงสาธารณสุขแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การเพิ่มเติมแนวทางการดําเนินงานใหครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูล การสงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารจัดการระดับพื้นที่ การตั้งรับกับประเด็น

สุขภาพในบริบทใหม และการพัฒนากลไกที่เอื้อตอการดําเนินการรวมกับภาคเอกชน ตลอดจน

การเพิ่มเติมงบประมาณรองรับที่เพียงพอกับจุดเนนสําคัญ การขับเคล่ือนการดําเนินงานที่

เช่ือมโยงกับแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ และการเพิ่มเติมตัวช้ีวดัที่สะทอนผลลัพธมากยิ่งขึ้น

5 พ.ย. 64

ที่ นร 1108/6506



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

68 31 ส.ค. 64

ดวนที่สุด

ที่ พม 0402/11707

แผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุแหงชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 

2580) และแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะกลาง 5 ป (พ.ศ. 

2566 - 2570)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การปรับมุมมองตอผูสูงอายุใหครอบคลุมถึงการเปนทรัพยากรที่มี

คุณคา การเพิ่มกลไกสําหรับเตรียมความพรอมกอนสูงวยัทั้งการออมและการเรียนรูตลอดชีวติ 

การยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทุกมิติ การปฏิรูประบบบริหารจัดการเพื่อรองรับสงัคมสูงวยั

 และการเชื่อมโยงการพัฒนากับเปาหมายการพัฒนาในระดับสากล

8 ธ.ค. 64 

ดวนที่สุด ที่ 

นร 1108/7240

69 28 ก.ย. 64

ดวนที่สุด

ที่ สธ 59/3871

รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ

 พ.ศ. 2566 – 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกกระทรวงสาธารณสุขแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การกําหนดวิสัยทัศนใหรอบคอบ ชัดเจน และไมขัดแยงระหวางกัน 

การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับความมั่นคงดานวัคซีนเปนลําดับแรก 

การแบงกลุมนโยบายสนับสนุนการผลิตวคัซีนที่ตองไดรับการสนับสนุนใหผลิตตั้งแตตนน้ํากับ

วคัซีนที่ใชกลไกอื่นในการเขาถึง การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสรางเสริมภมูิคุมกันโรคที่

ตอยอดจากระบบที่ใชในการรับมือกับโรคโควดิ-19 การพัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนอยางครบวงจร

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับภารกิจความมั่นคงดานวคัซีน และการสรางเสริม

ความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวคัซีนของประเทศ

8 ธ.ค. 64 

ดวนที่สุด ที่ 

นร 1108/7241

70 12 ก.ค. 64  

 ดศ 0510/1633

รางแผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 

2565) ฉบับปรับปรุง

สํานักงานสถิติแหงชาติ กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร

ผานความเห็นชอบสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใน

การประชุมครั้งที่ 10/64 เมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว

เห็นชอบ (ราง) แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2565) ฉบับปรับปรุง 

โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. บทบาทของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) โดย สสช. ควรเปนศูนยกลางขอมูลทางสถิติของ

ประเทศ รวมทั้งมีแนวทางการประชาสัมพันธการดําเนินงานของ สสช. เพื่อสรางการรับรู เห็น

ประโยชนและความสําคัญในการดําเนินงานของ สสช.

2. โครงการจัดทําบัญชีขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยควรศึกษารูปแบบการ

ดําเนินการจัดทําบัญชีขอมูลภาครัฐที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการเช่ือมโยง

ขอมูลระหวางหนวยงานใหอยูในรูปแบบอัตโนมัติ (automation) ที่สามารถบูรณาการขอมูล

ระหวางกัน รวมทั้งควรมีการจัดลําดับความสําคัญชุดขอมูลที่ควรเรงดําเนินการในชวงระยะเวลา

ส้ินสุดของรางแผนฯ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

3. การใหบริการสถิติ ควรสํารวจความตองการของผูใชงาน

4. ดานบุคลากร ควรเรงพัฒนาบุคลากร สสช. ในดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Science) ให

เพียงพอ 

5. กลไกการขับเคล่ือนแผนแมบทฯ ควรปรับปรุงกลไกคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ดานสถิติรูปแบบใหมใหมีความคลองตัว และมีองคประกอบครบถวนเหมาะสม

71 18 พ.ย. 64

ที่ สธ 0905.02/4719

แผนปฏิบัติการดานการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดี

แหงชาติ พ.ศ. 2565 - 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาตอกระทรวงสาธารณสุขแลว สํานักงานฯ พิจารณาแลวเห็นวา แผนปฏิบัติการดานการควบคุมและปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีนฯ เปนแผนระดับที่ 3ที่ไมมีกฎหมายกําหนดใหตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี จึงไมมี

ความจําเปนตองเสนอแผนดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยควรมี

การปรับกลยุทธใหชัดเจนและเช่ือมโยงกับกลุมเปาหมายและประเด็นที่ยังเปนปญหาสําคัญที่จะ

นําไปสูการขับเคล่ือนการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน

21 ธ.ค. 64

ที่ นร 1108/7487

72 สกมช.0400/494 

ลว. วันท่ี 22 

กันยายน 2564

(ราง) นโยบายและแผนปฏิบัติการวาดวยการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (พ.ศ. 2565 – 2570)

สํานักงานคณะกรรมการ

การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 

(สกมช.)

กลุมงานประสาน

นโยบายดานความ

มั่นคง /นายอาชัญ

 รุจิระชุณห/ 1201

ผานความเห็นชอบจาก ครม. เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2565 กรรมการ สศช. มีมติเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบ (ราง) นโยบายและ

แผนปฏิบัติการฯ โดยให สกมช. หารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.)

 ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ ซึ่งเปนแผนระดับที่ ๒ และหากมีความจําเยน็ตองเพิ่มเติมสาระสําคัญท่ี

เก่ียวของกับอาชญากรรมทางไซเบอร (cybercime) ให สกมช.ดําเนินการปรับปรุง 

(ราง) นโยบายและแผนปฏิบัติการฯ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

นร 1101/4464 ลว. 5 สิงหาคม 2565



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

73 13/9/2564

27/8/2564

ดวนมาก ที่ มท

0606/12358

12/11/2564

ดวนท่ีสุด ที่ มท

0606/8575

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 

2564 – 2570

กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย

กทว./ณุชาดา

โทร 1515

คณะรัฐมนตรี ไดมีการประชุมกันเมื่อวนัท่ี 5 กรกฏาคม 

2565 และมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ตามท่ีมท. เสนแ โดยให

 มท และหนวยงานตางๆ รับเอาความเอาขอเสนอในสวนท่ี

เก่ียวของไปดําเนินการตอไป

ถึง รอง-นรท.ม ,รัฐ-น.ร. ,กระทรวง ,

กรม 7 กรกฎาคม 2565 

ดวนท่ีสุด ที่ นร 0505/ว 301

เรื่อง การขออนุมัติแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 

2564-2570

74 1 ก.พ. 61

ทส 0308/218

รางแผนปฏบัิติการดานการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและ

บริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ใหดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตาม

ความเห็นและสงแผนฯ เขาสูการพิจารณาตามข้ันตอนอีกครั้ง

สํานักงานฯ แจงหนวยงานใหดําเนินการทบทวนและปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และจัดสงแผนฯ เพื่อใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร

ชาตประกอบการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตดวย

75 27 ม.ีค. 61

กษ 0509.3/1705

แผนแมบทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวากระบวนการเสนอแผน

ดังกลาวยงัขาดความสมบูรณ สํานักงานฯ จึงทําหนังสือแจง

กระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการเพิ่มเติม โดย ลศช. ไดลง

นามในหนังสือแจงกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาดําเนินการ

แลว เมื่อวนัที่ 

17 เม.ย. 2561

สํานักงานฯ เห็นควรใหหนวยงานเจาของแผนนําเสนอขอความเห็นชอบแผนแมบทการ

พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของประเทศไทย (ป พ.ศ. 2560-2564) ตอคณะกรรมการนโยบาย

การประมงแหงชาติกอน และดําเนินการจัดทํารูปแบบการสรุปแผนแมบทดังกลาวเสนอตอ 

สํานักงานฯ โดยผานความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

76 11 เม.ย. 61

วท (สวนช) 

0012/2404

รางยุทธศาสตรการวจัิยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

สายงานฯ พิจารณาแลวในเบ้ืองตน  และประสานสํานักงาน

คณะกรรมการวจัิยแหงชาติ ใหพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข

รางแผนฯ ใหมีความสอดคลองกับแผนแมบทฯ กอนดําเนินการตาม

ข้ันตอนในการเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สํานักงานฯ แจงหนวยงานใหดําเนินการทบทวนและปรับปรุง

77 11 เม.ย. 61

วท (สวนช) 

0012/2404

รางแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวตักรรม ระยะ 20

 ป 

(พ.ศ. 2560-2579)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

สายงานฯ พิจารณาแลวในเบ้ืองตน  และประสานสํานักงาน

คณะกรรมการวจัิยแหงชาติ ใหพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข

รางแผนฯ ใหมีความสอดคลองกับแผนแมบทฯ กอนดําเนินการตาม

ข้ันตอนในการเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

สํานักงานฯ แจงหนวยงานใหดําเนินการทบทวนและปรับปรุง

78 11 เม.ย. 2561 

สธ. 1010.5/1304   

 (สายงานฯ ไดรับเรื่อง

เมื่อ 30 เม.ย. 61)

19 เม.ย. 61    

สธ 1010.5/1304

รางกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงสาธารณสุข ให

ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ตามความเห็นและสงแผนฯ 

เขาสูการพิจารณาตามข้ันตอนอีกครั้ง

สํานักงานฯ แจงหนวยงานใหดําเนินการทบทวนและปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และจัดสงแผนฯ เพื่อใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร

ชาตประกอบการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตดวย

79 7 พ.ค. 61

สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน

สาธารณสุข (พ.ศ. 2561–2573)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงสาธารณสุข ให

ดําเนินการปรับปรุงแผนฯ ตามความเห็น และแจงกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อทราบแลว

สํานักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเตมิ โดยควรมีการจัดลาํดับความสําคัญของโครงการ (Flagship 

Projects) ในแตละแนวทางการพัฒนา รวมถึงควรมีระบบเตือนภัย เฝาระวังและรับมือตอโรค

อุบัติใหมและอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทบทวนและปรับปรุงแผน

ระดับที่ 3 ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ เพื่อพิจารณาเสนอตอ ครม. ตอไป



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

80 27 ก.ย. 61

กพท 18/9398

แผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศ สํานักงานการบินพลเรือนแหง

ประเทศไทย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

พิจารณาแลว เม่ือวนัท่ี 5 ม.ิย. 62

กก.สศช. รับทราบแผนฯ โดยมอบหมายใหหนวยงานเจาของแผนปรับปรุงแผนฯ 

ตามขอสังเกต และเสนอ สศช. พิจารณาอีกครั้งกอนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป

8 ก.ค. 62

นร 1106/3895

81 31 ต.ค. 61

สธ 1004/4157

รางแผนแมบทการจัดการสารเคมี (พ.ศ. 2562 - 2580) กระทรวงสาธารณสุข

(คณะกรรมการแหงชาติวาดวย

การพัฒนายุทธศาสตรการ

จัดการสารเคม)ี

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ พิจารณาแลว โดยใหหนวยงานดําเนินการทบทวนและ

ปรับปรุงแผนฯใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมถึงความเห็นของ สศช.

สํานักงานฯ พิจารณาเพิ่มเติมควรมีการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสถานกาณณและความจําเปน

ในการจัดการสารเคมี การวเิคราะห SWOT การกําหนดคาเปาหมาย/ตัวช้ีวดัความสําเร็จในแต

ละชวงเวลา (Milestone) การกําหนดแนวทางการสรางความตระหนักรูและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค รวมถึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา

82 4 ม.ค. 62 

สพภ. 041/25

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (พ.ศ. 2561-2580) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯเสนอคณะอนุกรรมการดานการสรางขีดความสามารถใน

การแขงขัน พิจารณามีมติใหปรับปรุงรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ พ.ศ. 2561-2580 และแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ โดยมีองคประกอบคณะทํางานประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน และมี สศช. และ 

สพภ. เปนเลขานุการรวม โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลา 3 เดือน

สํานักงานฯ แจงหนวยงานใหดําเนินการทบทวนและปรับปรุง

83 13 ก.พ. 62

ที่ นร 0506/ว(ล)5920

5 ก.พ. 62

ที่ ทส 1007.2/331

แผนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ ไดใหความเห็น ครม. ไปแลว เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2562 

โดยรับทราบมติ คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแหงชาติ และมีขอสังเกตวา หลังจากที่แผนแมบท ภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประกาศใช เห็นควรให ทส. และหนวยงานที่

เกี่ยวของปรับปรุงแผนการปรับตัวฯเสนอ สศช. พิจารณา ตอไป

สํานักงานฯ ไดใหขอสังเกตโดยควรมีการกําหนดคาเปาหมาย ในแตละชวงเวลา (ระยะสั้น ระยะ

กลาง ระยะยาว) ในแตละสาขา รวมทั้งระบุพื้นที่เปาหมายใหชัดเจน ควรมีการบุรณาการ

แนวทางและมาตรการที่มีความเช่ือมโยงในมิติเชิงพื้นที่ละประเด็นที่มีความจําเปนเรงดวนเขา

ดวยกัน ทั้งนี้ใหปรับปรุงแผนการปรับตัวฯ ใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ

และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แลวเสนอสํานักงานฯ ตอไป

84 6 ม.ีค. 62 

คค. 0803.3/1816

แผนแมบทรวมในการพัฒนาศูนยคมนาคมพหลโยธิน 

(Integrated Master Plan Development at 

Phahonyothin Transport Center)

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สํานักงานฯ ไดเสนอความตอกระทรวงคมนาคม เม่ือวนัท่ี 8

 ส.ค. 62

สํานักงานฯ มีความเห็นให คค. รวมกับ รฟท. พิจารณาจัดทําแผนแมบทฉบับ

สมบูรณตามความเห็นของ JICA และจัดทําแผนปฏิบัติการฉบับเรงดวน ป 2562 - 

2565 เพื่อเตรียมความพรอมในการปรับลดบทบาทของสถานีหัวลําโพง การพัฒนา

สถานีบางซื่อใหเปนศูนยกลางการคมนาคม เสนอคณะกรรมการบูรณาการแผนการ

พัฒนาพื้นท่ีสถานีกลางบางซื่อ และพื้นท่ีตอเนื่อง พิจารณากอนเสนอสํานักงานฯ 

พิจารณาตามขั้นตอนตอไป

นร 1106/4457 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 

2562

85 (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570

สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบโลจิ

สติกส/นายสุรรัฐ 

เนียมกลาง ผอ.กลจ./

5710,5724

อยูระหวางเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 10 

ตุลาคม 2565 กอนเสนอแผนปฏบัิติการฯ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ใหความเห็นชอบ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวนัที่ 7 

กันยายน 2565 และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของ

ประเทศ (กบส.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565  มีมติเห็นชอบ 

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

นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนตอไป

86 นร 0110/2937 

ลว. 19 เมษายน 

2565

แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) ทั่วประเทศ พ.ศ. 2565 - 2567)

คณะกรรมการบริหาร

การบูรณาการแผน และ

ระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) ทั่วประเทศ 

โดยสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี (สปน.)

กลุมงานประสาน

นโยบายดานความ

มั่นคง /นายอาชัญ

 รุจิระชุณห/ 1201

แจงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับทราบผลการพิจารณา 

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) ทั่วประเทศ (พ.ศ. 2565 – 2567) ตาม

มติคณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง

คณะอนุกรรมการฯ มีมติเมื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 เห็นควรใหสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) พิจารณาปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการดานการ

เชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ (พ.ศ. 2565 – 2567) 

ตามความเห็นของท่ีประชุม เพื่อให (ราง) แผนปฏิบัติการฯ มีความชัดเจนมากขึ้น 

และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

กบ. 024/2565  ลว 19 กรกฎาคม 

2565



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

87 7/1/2565 

ท่ี ทส. 1101/37

โครงการกอสรางสวนสัตวแหงใหม องคการสวนสัตวแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ (อสส.)

กทว./ณุชาดา

โทร 1515

 -วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สศช. ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ 

นร ๑๑๐๗/๑๑๙๓ เรียน ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อแจงมติและ

ความเห็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

โครงการกอสรางสวนสัตวแหงใหม ขององคการสวนสัตว

แหงประเทศไทย แลว

 - คณะรัฐมนตรี ไดมีการประชุมกันเมื่อวนัท่ี 26 กรกฏาคม

 2565 และมีเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

 และให ทส. (อส) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และ

 สศช. ไปพิจารณาดําเนินการตอ

วนัท่ี 2 มีนาคม 2565 ในคราวการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ครั้งท่ี 3/2565 ไดพิจารณาโครงการกอสรางสวนสัตวแหงใหม และมีมติ
ท่ีประชุมในเรื่องดังกลาว ดังนี้
2.1.1 เห็นชอบในหลักการของโครงการกอสรางสวนสัตวแหงใหม 
2.1.2 เห็นควรใหองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ภายใต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียด
ของโครงการฯ ดังนี้            
๑) แนวทางการเพิ่มรายไดของโครงการ
๒) แนวทางการลดรายจายของโครงการ เชน ดานการประชาสัมพันธ ควรใชสื่อ
สังคมออนไลน (Social Media) 
๓) การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนกลางและ
ภูมิภาค 
๔) การจัดตั้งกองทุน ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเปนทุนในการ
สนับสนุนการดําเนินงานขององคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
๕) การสงเสริมงานวิจัย เพื่อเปนแหลงรายไดโดยเนนการสรางเครือขายการวจิัย
รวมกับสถาบันการศึกษา 
๖) การใหบริการขนสงภายในโครงการฯ ควรจัดใหมีระบบขนสงท่ีใชยานยนต
ไฟฟาท้ังหมดเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเปนตัวอยางของการเปนสังคม
คารบอนต่ํา 

วนัท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

 ดวนท่ีสุด ที่ นร ๑๑๐๗/๑๑๙๓ เรียน

 ปลัดกระทรวงทรัพฯ

88 31/3/2565

ดวนท่ีสุด ที่ นร 

1604.2/627

(ราง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)

สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

ท่ีดินแหงชาติ

กทว./ณุชาดา

โทร 1515

วนัท่ี 5 สิงหคม 2565 สศช. ไดมีหนังสอื ดวนที่สุด ที่ นร 

1107/ว4481 เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ

 เพื่อแจงมติและความเห็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  แลว

วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ในคราวการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ครั้งท่ี 8/2565 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการตอ (ราง) นโยบายและ

แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2580) 

โดยใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ รับความเห็นของสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียด ไดแก

1. การกําหนดตัวช้ีวัดภายใต (ราง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินฯ (1) 

เนื่องจากแผนนี้เปนแผนระยะยาว จึงควรกําหนดตัวชี้วดัท่ีสะทอนผลสําเร็จที่เปน

ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) มากกวาการเนนท่ีผลผลิต 

(Output) (2) ควรระบุรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ

กับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่จะดําเนินการปรับปรุงใหมีความ

ชัดเจน (3) ควรกําหนดขั้นความสําเร็จ (Milestone) ของตัวชี้วดัในรอบ 5 ป ให

สอดคลองกับระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

2. การขับเคลื่อน (ราง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินฯ (1) ควรเริ่ม

ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับแผนการปฏิรูปประเทศดานสังคมฉบับปรับปรุง (Big Rock)

 ในประเด็นการสรางมูลคาใหกับท่ีดินที่รัฐจัดใหกับประชาชน (2) ควรเรงรัดการ

จัดทําฐานขอมูล และการจัดทําโฉนดท่ีดินดิจิทัลท่ีมีความแมนยาํ รวมท้ังการจัดทํา 

One Map เพื่อใหเปนระบบที่มีมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศใหแลวเสร็จในชวง 5 

ปแรก (3) ควรใหความสําคัญกับการจัดเตรียมกลไกในการไกลเกลี่ยกรณีพิพาทท่ี

อาจเกิดขึ้นจากการแกไขปญหาพื้นท่ีทับซอน

3. การบูรณาการการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (1)

 ควรกําหนดแนวทางการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ

5 สิงหาคม 2565 

ดวนท่ีสุด ที่ นร 1107/ว4481

ถึง สลค. และ สคทช.



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

89 ลงรับ 29 เม.ย. 65 

เลขที่ 4755 กษ.

0509.3/1779 ลว. 28

 เม.ย. 65

นโยบายและแผนบริหารจัดการประมง พ.ศ. 2566-2570 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

 กพข. ณัฏฐา ตอ 

5649 นันทปพร ตอ 

5628

แจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพิจารณา

เพิ่มเตมิขอมูลและขอวิเคราะหที่จําเปนตอการพิจารณาความ

เหมาะสมของนโยบายและแผนบริหารจัดการประมง พ.ศ. 2566– 

2570 เพื่อประกอบการพิจารณาของ สศช. ซึ่งประกอบดวย 1) 

รายละเอียดภาพรวมของการเชื่อมโยงทั้งระบบของการพัฒนา

อุตสาหกรรมประมง 2) ระบุเหตุผลและความจําเปนที่ชัดเจนในการ

จัดทํานโยบายฯ 3) ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหวางนโยบายฯ กับ 

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ 4) เพิ่มเติมขอมูลสถิติ ขอมูลการ

วเิคราะห และกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน

ที่ นร 1114/3020 ลงวนัที่ 31 พ.ค. 2565 

เรื่อง นโยบายและแผนบริหารจัดการประมง

 พ.ศ. 2566-2570

90 12 เม.ย. 65

ที่ สธ 0509/12

(ราง) แผนปฏิบัติการดานสมุนไพรแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

 - 2570

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกกระทรวงสาธารณสุขแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การปรับปรุงวิสัยทัศนและเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ที่ควรเพิ่มเติม

มิติการพัฒนาสมุนไพรที่เปนเปาหมายสําคัญของประเทศ การเพิ่มเติมแนวทาง เชน การจัดสรร

ผลประโยชนที่เปนธรรมแกเกษตรกรรายยอย การกําหนดสิทธิประโยชนแกผูประกอบการที่รวม

ลงทุน Herbal Champions การรับมือผลกระทบดานกฎหมายและความรวมมือระหวาง

ประเทศ เปนตน การบูรณาการกับแผนที่เกี่ยวของใหครบถวน การกําหนดตัวช้ีวดัที่สะทอน

ผลลัพธการพัฒนา

18 ก.ค. 65

ที่ นร 1108/4038

91 16 สิงหาคม 2565 (ราง) แผนแมบทโครงการศูนยธรุกิจ EEC และเมือง

ใหมนาอยูอัจฉริยะ

สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.)

ผอ. กพม.

(เจาหนาท่ี กพม. : 

นายพัฒนพงษ 

พงษธานี 3267)

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

เม่ือวันที่ 31 ส.ค. 2565 สศช.  ไดมีหนังสือฯ แจง

ความเห็นฯ ไปยัง สกพอ. แลว

ความเห็น สศช.   (1) สาระของ (ราง) แผนแมบทโครงการศูนยธรุกิจ EEC และ

เมืองใหมนาอยูอัจฉริยะ สกพอ. ควรพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นตาง ๆ ไดแก (1.1) 

การระดมทุนจากภาคเอกชน (1.2) การเตรียมผลิตบุคลากรและแรงงานทักษะสูง 

(1.3) การออกแบบอาคารอยางย่ังยืน  (2) การปฏิบัติตาม (ราง) แผนแมบทฯ ให

เกิดผลเปนรูปธรรม สกพอ. ควรพิจารณาประเด็นสําคัญ ไดแก (2.1) การกําหนด

อัตราคาชดเชิญทรัพยสินของผูมีสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินของ สปก. (2.2) ความ

เชื่อมโยงกับหนวยงานเพื่อรวมใชทรัพยากร (2.3) กิจกรรมและงบประมาณควร

สอดคลองกับแผนทั้ง 3 ชวงเวลา และ (3) ควรเปลี่ยนชื่อเปน “แผนปฏิบัติการดาน 

โครงการศูนยธุรกิจ EEC และเมืองใหม นาอยูอัจฉริยะ” เพื่อใหเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธ.ค. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3 ที่เปน

แผนปฏิบัติการดาน... เพื่อเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  สกพอ. สามารถ

ประกาศใชแผนตามขั้นตอนที่เก่ียวของและนําแผนเขาระบบ eMENSCR เม่ือแผน

ประกาศใช โดย สศช. จะดําเนินการรวบรวมแผนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ตอไป

นร 1110/5098

ลงวันท่ี 31 ส.ค. 2565



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

92 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 เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2565

มีมติเห็นชอบในหลักการของรางแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ โดยใหกระทรวงการคลัง

โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับความเห็นของสภาฯ ไป

ประกอบ การดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ดังนี้

1. การจัดทําแผน ควรมีการจัดทําในภาพใหญดวย โดยแสดงใหเห็นถึงกลยุทธและ

ผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินงานในภาพรวมของทุกรัฐวิสาหกิจเปนรายบทบาทหรือ

รายสาขาที่สงผลตอการพัฒนาประเทศในองครวม และคํานึงถึงทิศทางการ

ดําเนินงานในลักษณะบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอน รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญ

ของการลงทุนท่ีจะสงผลตอประเทศสูงสุด (maximum impact project) เพื่อให

สามารถวางแผนการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม อาทิ การบูรณาการการ

ดําเนินงานของรัฐวสิาหกิจดานพลังงานและหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนา

พลังงานทดแทนใหสําเร็จ นอกจากการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา (EV) 

แลว ควรมีการจัดใหมี energy trading platform และการทําบัญชี carbon 

credit ที่สามารถซื้อขายไดจริงท้ังภายในและระหวางประเทศดวย และควรมี

แผนการบูรณาการของรัฐวสิาหกิจในกลุมคมนาคม-ขนสงเพื่อสนับสนุนใหเพิ่มการ

ลงทุนกอสรางระบบขนสงทางรางท่ีควบคูกับการลดการลงทุนกอสรางถนน/ทาง

ดวนระหวางเมือง เพื่อใหเกิด multimodal transportation เชื่อมตอกับ 

transit-oriented development รอบ ๆ สถานีรถไฟ เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนอยางแทจริง

นร. 1124/5596 ลว. 20 ก.ย. 2565

93 2. การดําเนินงานและโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีระบุภายใตแผน บาง

แนวทางหรือบางโครงการอาจยังไมตอบสนองการพัฒนาในวงกวาง เชน หมุดหมาย

ท่ี ๑๒ ในเรื่องของการพัฒนาคนและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุก

รัฐวสิาหกิจสามารถใหการสนับสนุนตอหมุดหมายดังกลาวได เนื่องจากแตละ

รัฐวสิาหกิจมีองคความรูและความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน อาทิ แหลงเรียนรูภายใน

เขื่อนตาง ๆ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีจะเปนประโยชนตอการ

เรียนรูของครู นักเรียน และประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่งนอกจากจะเปนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาแลวยังเปนชองทางใหรัฐวสิาหกิจเขาใจชุมชนบริเวณโดยรอบ

ไดมากขึ้น นอกจากนี้ บางหมุดหมายท่ีกําหนดใหรัฐวสิาหกิจทุกแหงมีสวน

ขับเคลื่อนรวมกันอาจตองพิจารณารูปแบบและวธีิการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิด

ผลลัพธไดจริง

94 3. ผลลัพธจากการขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หากสามารถ

ดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนจะชวยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ

ในหมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยทุธศาสตรทางโลจิสติกสท่ี

สําคัญของภูมิภาค และหมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ี

เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได โดยจะตองมีหนวยงานภาครัฐอ่ืนเปน

ผูรวมขับเคลื่อนดวยเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา และในสวนของการกําหนด

ทิศทางการลงทุนในลักษณะ top down เชิงรุก สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจตองดําเนินงานรวมกับหนวยงานดานนโยบายอ่ืน ๆ อาทิ สํานักงานฯ ใน

การรวมกันกําหนดโครงการลงทุนท่ีควรตองดําเนินการเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม

ตามแผนไดตอไป



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

95 10 ก.ย.64

อว. 6001/10790

(ราง) แผนปฏิบัติการดานปญญาประดิษฐแหงชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย ระยะ 6 ป (พ.ศ. 2565-2570)

กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกหนวยงานเจาของแผนฯ เรียบรอยแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติการดาน

ปญญาประดิษฐแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ป (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยให

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม รับความเห็นของสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผน และนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนตอไป

10 ก.พ. 65

ดวนที่สุดที่ 1114/753

96 5 พ.ย. 64

ดวนที่สุด

ที่ อว 0205.8/16900

แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ

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

กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การปรับปรุงวิสัยทัศนของแผนฯ ใหครอบคลุมมิติดานคุณธรรม การ

เพิ่มตัวช้ีวดัที่สะทอนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสังคม การปรับปรุงยุทธศาสตร

ใหครอบคลุมการปรับหลักสตูรเพื่อรองรับการเรียนรูผสมผสานระหวางศาสตรและการมี

หลักสูตรรวม การเพิ่มเติมแนวทางการสรางและพัฒนาบุคลากรและอาจารยพันธุใหม

4 ก.พ. 65

ดวนที่สุด ที่ นร 1108/629

97 24 พ.ย. 64

อว.6309.FB1.1/123

และ

9 ธ.ค. 64

อว.0224.1/19606

(ราง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

 วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ

(ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม พ.ศ. 

2566-2570

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน /

สรัลณัท / 5616

สายงานฯ ไดนําสงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาเการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหแกหนวยงานเจาของแผนฯ เรียบรอยแลว

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) กรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ราง) 

แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 โดยใหกระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม รับความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอน

ตอไป

10 ก.พ. 65

ดวนที่สุดที่ 1114/754

98 18/7/2565  

สพร 2565/797

(ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 

2570 
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) (สพร.)

กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร

สพร. อยูระหวางการปรับปรุงรางแผนฯ ตามความเห็นที่ประชุม

คณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐและความมั่นคง ครั้งที่ 5/65 วนัที่ 30 สิงหาคม 2565

99 11 กุมภาพันธ 2565

ที่ กก 0203/509

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา

กพข. / กุลทรัพย / 

5638

รอเสนอเขา ครม. เพื่อพิจารณา กรรมการ สศช. เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2565 มีมติ เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ

 ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามที่คณะอนุกรรมการดานการสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันเสนอ โดยใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารับความเห็นและขอเสนอแนะของสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียด กอนนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ (1) การตั้งสมมติฐานของแผน ควรใหความสําคัญกับการวิเคราะห

บริบทและแนวโนมการทองเที่ยวในระยะตอไป โดยบูรณาการรวมกับภาคสวนตางๆ เพื่อจัดทํา

แผนการรองรับความเส่ียงในอนาคต (2) ควรสงเสริมใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่มีสวนรวมใน

การพัฒนา เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน (3) ควรมุงเนนใหคนในพื้นที่เปนหลักในการจัด

กิจกรรมทองเที่ยวในพื้นที่ และใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินใหมีบทบาทใน

การบริหารจัดการการชุมชน (4) ควรมีมาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสินของนักทองเที่ยว อีกทั้ง ใหความสําคัญกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัของ

อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) (5) ควรสนับสนุนการพัฒนาและเชื่อมโยง

แพลตฟอรมทองเที่ยวภายในประเทศ โดยใหความสําคัญกับการขยายแพลตฟอรมใหครอบคลุม

บริการตาง ๆ มากขึ้น (6) ควรระบุแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาการทองเที่ยวใหชัดเจน และผลักดันใหเกิดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม (7) 

ควรมีแนวทางสงเสริมการทองเที่ยวที่เปดกวาง  โดยกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่ดึงดูดความ

สนใจนักทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการ ตลอดจนใหความสําคัญกับ Soft Power ของ

ไทย (8) การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ควรใหความสําคัญกับการ

จัดลําดับความสําคัญ โดยระบุจุดเนนในแตละชวงของแผนอยางชัดเจน

7 มิถุนายน 2565 /ที่ นร 1114/3164



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

100 10 มกราคม 2565 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสราง

พื้นฐานดานคมนาคมขนสง เพื่อบูรณาการรวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ

สํานักงานนโยบายและ

แผนการขนสงและจราจร 

(สนข.)

ผอ. กพม.

(เจาหนาท่ี กพม. : 

นายพัฒนพงษ 

พงษธานี 3267)

สนข. ประชุมหารือกับ สศช. รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง  โดยครั้งท่ี 

1 และ 2  ไดประชุมหารือกับ กพม. กคพ. และ กยป.  

สวนครั้งที่ 3 ประชุมหารือกับ ลศช.   ลาสุด เม่ือวนัท่ี 5 

เม.ย. 2565  สศช. ไดมีหนังสือฯ แจงความเห็นฯ ไปยงั 

สนข.  แลว

ความเห็น สศช.  กระบวนการนําเสนอรางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเมืองกับ

ระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง (TOD) (พ.ศ. 2565-2580) เพื่อ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนนั้น สามารถดําเนินการได โดย (1)  ดําเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผน

ระดับที่ 3 ที่เปนแผนปฏิบัติการดาน... เพื่อเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

หรือ (2) กระทรวงคมนาคม โดย สนข. เสนอ รางแผนปฏิบัติการฯ เพื่อสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน

นร 1110/1947

ลงวันท่ี 5 เม.ย. 2565

101 23 ก.ค. 61

ดวนที่สุด 

ทส.1007.2/1653

รางแผนปฏบัิติการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนที่นํา

ทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

ไดเสนอเรื่องเขาคณะอนุกรรมการดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแลวเมื่อการประชุมครั้งที่ 

2/2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 โดยมีมติใหปรับปรุงแผน โดย

ผนวกแผนสนับสนุนฯ เขากับแผนปฏิบัติการลดกาซรายสาขาเพื่อให

เกิดการบูรณาการ และแสดงถึงความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ

 พรอมทั้งดําเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 

2560 กอนเสนออนุฯ พิจารณาอีกครั้ง

102 17 ธ.ค. 62

 ที่ ทส 1007.2/3112

แผนปฏิบัติการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ ป พ.ศ. 

2564-2573 รายสาขา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

ไดเสนอเรื่องเขาคณะอนุกรรมการ ดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแลวเมื่อ

การประชุมครั้งที่ 2/2563 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 โดย

มีมติใหปรับปรุงแผน โดยผนวกแผนสนับสนุนฯ เขากับ

แผนปฏิบัติการลดกาซรายสาขาเพื่อใหเกิดการบูรณาการ 

และแสดงถึงความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ พรอมท้ัง

ดําเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 4 ธันวาคม 

2560 กอนเสนออนุฯ พิจารณาอีกครั้ง

อยูระหวางการพิจารณา

103 5 ส.ค. 62

มท 5601/1244

แผนปฏิบัติการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2561-2580) ของกระทรวงมหาดไทย (องคการจัดการน้ําเสีย)

กระทรวงมหาดไทย 

(องคการจัดการน้ําเสีย)

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

อยูนระหวางการวิเคราะหเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการดานการสราง

การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และนําเสนอ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาในลําดับตอไป

อยูระหวางสายงานพิจารณา

104 23 ส.ค. 62

ดวนที่สุด

อว 6201/ว2343

(ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนดานวทิยาศาสตร 

วจัิยและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565

กระทรวงอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

คณะอนุกรรมการดานการสรางความสามารถในการแขงขันฯ 

พิจารณา แลวเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 พื่อนําเสนอสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาตอไป

อยูระหวางสายงานพิจารณา

105 3 ธ.ค 62 

ทส 1007.2/2991

(ราง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนที่นําทาง

ลดกาซเรือนกระจกของประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

อยูระหวางการวเิคราะหเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการดานการสราง

การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

อยูระหวางสายงานพิจารณา

106 13 ก.พ. 63

คค 0808.2/1202

แผนพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศ ระยะ 15 ป (พ.ศ.

 2562-2576)

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สํานักงานฯ ไดแจงความเห็นเพิ่มเติมตอกระทรวงคมนาคมเพื่อ

ประกอบการปรับปรุงแผนฯ กอนนําไปสูการปฏิบัติเมื่อวนัที่ 3 เม.ย.

 63

สํานักงานฯ เห็นควร 1)ใหปรับช่ือแผนเปนแผนปฏบัิติการดาน.....2)ใหกําหนดคาเปาหมายโดย

แสดงเปนสัดสวนของคาเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 3)วเิคราะหความ

เช่ือมโยงกับแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ 4)ใหความสําคัญในการจัดสรรวงเงินลงทุนดานการ

พัฒนาบุคลากร และ 5)วิเคราะหการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นดวย

นร 1106/1913 ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2563



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

107 24 ก.พ. 63

กษ 0518/813

30 ก.ค. 64

0518/2942

แผนการบริหารจัดการประมงทะเลประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 

2567

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

กพข.อยุระหวางการจัดทําวาระเพื่อเสนอผุบริหารสายงานพิจารณา

ใหความเห็น เพื่อบรรจุวะราเรื่องเพื่อพิจารราในการประชุมสภาน 

ครั้งตอไป

108 14 ต.ค. 63

ที่ พม 0503/14726

(ราง) แผนปฏิบัติการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ ระยะ 

3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดเสนอคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษยแลว โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให

หนวยงานปรับแกไขรางแผนแลวสงกลับมาใหคณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาอีกครั้ง

109 29 ม.ิย. 63/

5 ก.ค. 64

ดศ 0411/2712

นโยบายและแผนเฉพาะดานการสงเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

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

(แผนปฏิบัติการ)

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

อยระหวางพิจารณา

110 6 ม.ค. 64

ดวนที่สุด ที่ ดศ 

0100.3/92

รางแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับธรุกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

พ.ศ. 2564 - 2565

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

อยระหวางพิจารณา

111 11 ม.ิย. 64

ดวนที่สุด ที่ ดศ 

0408.3/2409

แผนปฏิบัติการดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะที่ 1

 (พ.ศ. 2565 – 2570)

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

อยระหวางพิจารณา

112 19 ม.ค. 64

นร 0110/491

แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) ทั่วประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565

สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี

กลุมงานประสาน

นโยบายดานความ

มั่นคง/นายอาชัญ/

1201

กลุมงานประสานนโยบายดานความมั่นคง มีความเห็นใหปรับปรุง

แผน และนําสงมายัง สศช. เพื่อพิจารณาตามข้ันตอนตอไป

4 ก.พ. 64 

นร 1101/743

113 24 พ.ค. 65

ที่ สวส. วย 2/317

รางแผนปฏบัิติการดานการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ 

พ.ศ. 2565 - 2570

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อ

สังคม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาความเสมอ

ภาคและความเทา

เทียมทางสังคม

สายงานฯ ไดนําเสนอตอคณะอนุกรรมการดานการสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคมแลว โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมปรับปรุงแกไขรางแผนปฏบิัติ

การฯ แลวนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

114 นร 0403 (กร 

1)/8960 ลว.8 

สิงหาคม 2564

(ราง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวดั

ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และ

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารและการพัฒนา

จังหวดัชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

สํานักงานสภาความมั่นคง

แหงชาติ

กลุมงานประสาน

นโยบายดานความ

มั่นคง /นายอาชัญ

 รุจิระชุณห/ 1201

คณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง มีมติใหความ

เห็นชอบ(ราง) นโยบายฯ และ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ของ

 สมช.  จากการแจงเวยีนของฝายเลขานุการฯ ทางอีเมล

เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2565

มติคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ (ราง) นโยบายฯ และ (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ของ

 สมช. และใหนําเสนอตอกรรมการ สศช. พิจารณาตอไป  (** ปจจุบัน ไดนําเสนอ

ตอกรรมการ สศช. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 และ

ไดรับความเห็นชอบใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีแลว)

กบ.026/2565 ลว 19 กรกฎาคม 2565

115 13 กันยายน 2565    

        ที่ กก 

5301.02/996

แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570)

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน (องคการมหาชน)    

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กพข. / กุลทรัพย / 5638อยูระหวางกลั่นกรองแผนฯ ตาม Checklist แผนระดับที่ 3 ของ 

สศข.

116 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 5606อยูระหวางทําความเห็นเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการดานการ

สรางขีดความสามารถในการแขงขันพิจารณา กอนนําเสนอสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อพิจารณาตามข้ันตอน

ตอไป



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

117 10 ส.ค. 65

ที่ ยธ 0905/7768

(ราง) แผนแมบทการบริหารงานยุตธิรรมแหงชาติ ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2566 - 2569)

กระทรวงยติุธรรม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ อยูระหวางการนําเสนอเรื่องเพื่อใหสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณา

118 18 ส.ค. 65

ที่ ยธ 1121.05/24670

รางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม 

และแกไขปญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 – 2570)

กระทรวงยติุธรรม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ อยูระหวางการนําเสนอเรื่องเพื่อใหสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณา

119 19 ก.ย. 65

ที่ ยธ 0909/9446

รางแผนแมบทเทคโนโลยีสานสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับ

ที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)

กระทรวงยติุธรรม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาความเสมอ

ภาคและความเทา

เทียมทางสังคม

สายงานฯ อยูระหวางการเตรียมวาระเพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

120 26 ก.ย. 65

ดวนที่สุด ที่ สธ 

0408.13/3284

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งงาน

ระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2566 - 2575

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ อยูระหวางการวเิคราะหความจําเปนและสาระสําคัญของ

แผน

121 3 ก.ย. 64

นร 5100/592

แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําป 

2564-2565

กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร

กลุมงานประสาน

นโยบายดานความ

มั่นคง/นายอาชัญ/

1201

คณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐและความมั่นคง เห็นชอบใหเสนอตอสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตอแผนรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําป 2564 -2565 และใหเรงจัดทําแผนฯ โดยควรเนนเรื่อง

สําคัญที่ยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบชัดเจน หรือพิจารราจากประเดน็ที่เปนภัยคมุคามแทจริง

ที่อาจสงผลตอการพัฒนาประเทศในชวง 5 ปขางหนา รวมทั้งควรจัดทําตัวช้ีวัดที่มีจํานวนและมี

ความชัดเจนอยางเหมาะสม เพื่อใหการติดตามประเมินผลละขับเคล่ือการดําเนินงานมี

ประสทิธิภาพมาขึ้นตอไป

3 ก.พ. 65

ดวนมาก

ที่ นร 1101/616

122 22 ก.ย. 64

กห.0100/1585

รางนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศ ในดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศ (พ.ศ. 2564-2580)

กระทรวงกลาโหม โดยสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ

กลุมงานประสาน

นโยบายดานความ

มั่นคง/นายอาชัญ/

1201

คณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐและความมั่นคง เห็นชอบใหเสนอตอสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรางนโยบายและ

เปาหมายการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ในดานเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (พ.ศ. 2564-2580) โดยใหหนวยงานพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วดั

เพิ่มเตมิตามความเห็นของสภา ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน

3 ก.พ. 65

ดวนมาก

ที่ นร 1101/615

123 13 ธ.ค. 64

นร 5311/4447

รางแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 

2564 -2565

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

ผานความเห็นชอบจากสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ

 โดยมีมติรับทราบ ความเห็นคณะอนุกรรมการดานการ พัฒนา

วสิาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอม ครั้งที่ 1/2565

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ควรทบทวนการจัด segment ให เห็นถึงบทบาทของ SME ในมิติการ เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน และการลดความเหลื่อมลํ้า 

2. ควรเพิ่มตัวช้ีวดัใหสอดคลองกับราง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

3. ควรเพิ่มเติมโครงการที่สําคัญและ กําหนดหนวยงานรับผิดชอบ 

4. ควรเพิ่มและสนับสนุนบทบาท สสว. ในการทําหนาที่เปน System Integrator มีบทบาท

หนาที่ที่ชัดเจน ในการกํากับดูแลการสงเสริมและ พัฒนา SME 

5. ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ของแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบ สูงเปนอันดับแรก 

6. ควรมีการออกแบบตัวช้ีวดัเชิง คุณภาพที่สะทอนถึงศกัยภาพการทํา ธรุกิจและการเขาถึง

บริการ/ มาตรการ/โครงการภาครัฐที่ตรงกับ ความตองการของ SME

4 ม.ีค. 65

ดวนที่สุด ที่ นร 1114/1210

124 17 ม.ค. 61

ยธ 1122/1105

รางแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

พื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560-2564)

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและแจงสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแลว

สํานักงานฯ พิจารณาแลวเห็นควรรับทราบแผน โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการ

กําหนดเปาหมายเชิงผลลัพธ และการเพิ่มเติมมาตรการแนวทางการดําเนินงานที่ชวยปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ

3 พ.ค. 61

นร 1111/2620

125 26 ม.ค. 61

พม 0505/1120

รางแผนปฏบัิติการตามยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี 

(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและแจงกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยทราบแลว

สํานักงานฯ พิจารณาแลวเห็นควรรับทราบแผน โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นการปรับ

เพิ่มเตมิโครงการสําคัญในการพัฒนาสตรีและการปรับตัวช้ีวดัใหสอดคลองระหวางเปาประสงค

และแผนการดําเนินงาน

26 เม.ย. 61

นร 1111/2395



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

126 26 ม.ค. 61

พม 0505/1120

รางแผนปฏบัิติการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและแจงกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยทราบแลว

สํานักงานฯ พิจารณาแลวเห็นควรรับทราบแผน โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ในประเด็นการจัดกลุม

โครงการใหสอดคลองกับแนวทางในแตละยุทธศาสตร การปรับโครงการที่ไมสอดคลองกับ

เปาหมายการพัฒนา การปรับตัวช้ีวัดใหมีความชัดเจนและทาทาย และการเช่ือมโยงการทํางาน

กับกลไกอื่นในระดับพื้นที่

3 พ.ค. 61

นร 1111/2621

127 26 ม.ค. 61

พม 0302/1119

รางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

ใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการของรางแผนพัฒนาเด็กฯ โดยมี

ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นการกําหนดวสัิยทัศนใหสะทอนผลลัพธการพัฒนาเด็กและเยาวชน

รุนใหม และการกําหนดกลไกการขับเคล่ือนใหชัดเจน

30 พ.ค. 61

นร 1111/3127

128 31 ม.ค. 61

กก 0305/555

รางแผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและแจงกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา

สํานักงานฯ พิจารณาแลวเห็นควรรับทราบแผน โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการ

เพิ่มเตมิแนวทางการพัฒนากิจกรรมนันทนาการ การทบทวนตัวช้ีวัด และการกําหนดกลไกการ

ขับเคล่ือนที่ชัดเจน

4 พ.ค. 61

นร 1111/2662

129      28 ก.พ. 61     

วธ 0208/698

รางแผนพัฒนาดานการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงวฒันธรรม เพื่อทราบ

แลว

และกระทรวงวัฒนธรรมไดมีหนังสอืดวนที่สุด ที่ วธ 0208/2282 

ลงวนัที่ 27 พ.ค. 2562 เรื่อง การนําเสนอรางแผนพัฒนาดานการ

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

เขาที่ประชุม ครม. มายัง สศช. โดยแจงวาไดปรับปรุงรางแผนฯ ให

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเรียบรอยแลว จึง

เสนอให สศช.พิจารณาดําเนินการกลั่นกรองตามขั้นตอนตอไป

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการของรางแผนพัฒนาดานการพัฒนา

ส่ือปลอดภัยฯ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็น การตั้งเปาหมายและการกําหนดตัวช้ีวดั 

การกําหนดจุดเนนในแนวทางการพัฒนา การศึกษาวจัิยองคความรู และการใหความสําคัญกับ

ส่ือดิจิทัล

3 ต.ค. 61

ดวนที่สุด 

ที่ นร 1111/6158

130 26 ม.ีค. 61

สธ 0211/7403

แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินจังหวดั

นครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและมีหนังสอืแจงกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อทราบแลว

สํานักงานฯ พิจารณาแลวและรับทราบแผน  4 ม.ิย. 61 

ดวนที่สุด ที่ นร 1111/3414

131 30 ม.ีค. 61

ดวนที่สุด

สธ 1009.4.1/1169

แผนปฏิบัติการดานการรองรับการดําเนินการและลดผลกระทบ

จากการลงนามขอตกลงยอมรับรวมสําหรับรายงานการศึกษา

ชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาสามัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 

2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและมีหนังสอืแจงกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อทราบแลว

สํานักงานฯ พิจารณาแลวและรับทราบแผน  4 ม.ิย. 61

ดวนที่สุด ที่ นร 1111/3413

132 8 พ.ค. 61

วท 0405/ว 3530

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

พลังงานนิวเคลียรของประเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

กองยุทธศาสตรและ

ประสานการพัฒนา

ขีดความสามารถใน

การแขงขัน

สายงานฯ ไดดําเนินการพิจารณาและแจงสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อทราบแลว

สํานักงานฯ พิจารณาและรับทราบแผนปฏิบัติการฯ 29 ม.ิย. 61

นร 1104/4010

133 8 พ.ค. 61

สวช 377

รางแผนยุทธศาสตรวัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ  เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ

แลว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการของรางแผนยุทธศาสตรวคัซีนฯ 

โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเดน็การกําหนดเปาหมาย และจุดเนนในประเด็นการพัฒนา

3 ต.ค. 61

ดวนที่สุด 

ที่ นร 1111/6157

134 18 พ.ค. 61

มท 0607/4612

แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2561-2564) กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั

กระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สํานักงานฯ ไดมีความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. 

เม่ือวันที่ 25 ก.ย. 61

ครม. ไดมีมติเห็นชอบแผนดังกลาวแลวเมื่อวนัท่ี 12 ก.พ. 62 25 ก.ย. 61

ดวนที่สุด

นร 1115/5994



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

135 8 ม.ิย. 61 

ดวนที่สุด 

รง 206.1/1671

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบแลว

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลว มีมติเห็นวาแผนแมบทพัฒนาแรงงานฯ  ในการเสริมสราง

ศักยภาพและคุณภาพชีวติที่ดีใหแรงงาน โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในจุดเนนของประเด็น

ยุทธศาสตรในเรื่องการเตรียมความพรอมกําลังคนกอนเขาสูตลาดงาน การพัฒนาและยกระดับ

ทักษะฝมือแรงงานที่อยูในตลาดงาน การพัฒนาและคุมครองแรงงาน และการบริหารจัดการ

แรงงานระหวางประเทศ

3 ต.ค. 61

ดวนที่สุด 

ที่ นร 1111/6160

136 15 ม.ิย. 61

กษ. 1011/3870

รางยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย (พ.ศ. 2558-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ ไดพิจารณาแลว ครม. ไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย (พ.ศ.2558-2562) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 

2558 ตอมาคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไมโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณเปนประธาน ไดเห็นชอบใหขยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทยฯ 

เปนป “พ.ศ. 2558-2564” โดย สศช. พิจารณาแลวเห็นควรรับทราบตามที่เสนอ

 29 ม.ิย. 61

นร 1114/4041

137 5 ก.ค. 61

ศธ. 0305/2684

รางแผนปฏบัิติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2561-2564) กระทรวงศึกษาธิการ กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบ

แลว

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ เพื่อใหเกิด

การขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและมีความตอเนื่องสงผลใหเด็กปฐมวยัไดรับการ

พัฒนาใหมีคุณภาพอยางรอบดานตามศักยภาพและตามชวงวัยและสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ

 การศึกษา และสวสัดิการสังคมอยางเทาเทียม

13 พ.ย. 61

ดวนที่สุด

ที่ นร 1111/6972

138    19 ก.ค. 61  

รง 0206.1/2110

แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 

(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ พิจารณา และแจงกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบแลว สายงานฯ ไดพิจารณาแลว เห็นควรรับทราบแผนปฏิบัติการดานการบริการจัดการแรงงานนอก

ระบบฯ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นการคาดการณและการวิเคราะหบริบทที่สงผลตอ

แรงงานนอกระบบ การบูรณาการรวมกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงานอื่น  การปรับแกไข

วสัิยทัศนและตัวช้ีวัด และการเพิ่มเติมแนวทาง/มาตรการที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ

3 ต.ค. 61

ดวนที่สุด 

ที่ นร 1111/6156

139 26 ก.ค. 61

สธ 1009.6/2757

รางนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบยาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2564)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ

แลว

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการรางนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบยาแหงชาติฯ สําหรับใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาระบบยาของประเทศในภาพรวม 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงยาจําเปนที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง มีการใชยาอยางสมเหตุผลและ

มีความมั่นคงดานยา

13 พ.ย. 61

ดวนที่สุด

ที่ นร 1111/6973

140 6 ส.ค. 61

สธ 0422.13/2879

รางแผนปฏบัิติการเฝาระวงั ปองกัน และควบคุมโรคตดิตอหรือ

โรคระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ. 

2558

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ

แลว

และกระทรวงสาธารสุขไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)

19071

ลงวนัที่ 30 พ.ค. 2562 กลับมายัง สศช. เพื่อนําเสนอ ครม. 

พิจารณาตอไป

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนปฏิบัติการเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคติดตอ

หรือโรคระบาดฯ เพื่อกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานและสรางความมั่นคงดานการเฝาระวัง 

ปองกันและควบคมุโรคติดตอ

13 พ.ย. 61

ดวนที่สุด

ที่ นร 1111/6971

141 23 ส.ค. 61

สธ 0503/3172

รางแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษบานปา

เกี๊ยะ ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 

2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ พิจารณาแลว และแจงใหกระทรวงสาธารณสุข โดย

กรมการแพทยทางเลือก พิจารณาจัดทําแผนจัดการเพื่อคุมครอง

สมุนไพร ใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติและ

แผนแมบทฯ

สํานักงานฯ พิจารณาใหจัดทําแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร เพื่อใชเปนกรอบบริหารจัดการ

ในภาพรวม โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ สําหรับ 

(ราง) แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษบานปาเกี๊ยะฯ มีลักษณะเปน

แผนปฏิบัติการ และประสานสํานักงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการงบประมาณ

ตอไป

 24 ต.ค. 2561

นร 1114/6560

142 11 ก.ย. 61

ศธ 04007/3557

แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564)

กระทรวงศึกษาธกิาร กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบ

แลว

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการฯ เพื่อเปนกรอบทิศ

ทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ หึคนพิการสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวติ

ที่ดี และมีศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย

13 ก.พ. 62

ดวนที่สุด

ที่ นร 1111/931



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

143 12 ก.ย. 61

พม 0402/12525

แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรัง

ปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย เพื่อทราบแลว

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการแผนผูสูงอายุแหงชาติฯ เพื่อเตรียมความพรอมของประชากร

เพื่อวนัสูงอายุที่มีคุณภาพ การสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทํา มีการรวมกลุมและสรางความเขมแข็ง

 เพื่อใหการขับเคล่ือนงานดานผูสูงอายุที่ยังเปนชองวางการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

13 ก.พ. 62

ที่ นร 1111/930

144 21 ก.ย. 61

พม 0608/13089

แผนปฏิบัติการดานการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชา

สังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย เพื่อทราบแลว

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาค

ประชาสังคมฯ เพื่อชวยสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม ใหมีศกัยภาพและมีบทบาทเปน

หุนสวนการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องและเปนเอกภาพยิ่งข้ึน

28 พ.ย. 61

ที่ นร 1111/7279

145 21 พ.ย. 61

พม 0608/16123

รางแผนปฏบัิติการดานการสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม ระยะที่ 

1 (พ.ศ. 2561 - 2564)

กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ เสนอคณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพ

ทุนมนุษยฯ พิจารณาแลว และแจงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย เพื่อทราบแลว

คณะอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาค

ทางสังคม มีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนปฏิบัติการดานการสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมฯ 

เพื่อสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวสิาหกิจและกิจการเพื่อสังคมใหเติบโต เขมแข็ง มีศักยภาพ 

รวมเปนพลังในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาประเทศมากยิ่งข้ึน

13 ก.พ. 62

ที่ นร 1111/932

146 12 ธ.ค. 62

สธ 0924.04/ว 10900

รางแผนปฏบัิติการการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ (พ.ศ. 2562-2564) กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สายงานฯ พิจารณาแลว และแจงกรมอนามัย เพื่อทราบแลว สํานักงานฯ มีมติเห็นชอบในหลักการและมีความเห็นเพิ่มเติม โดยควรเรงรวบรวมโครงการและ

วงเงินภายใตรางแผนปฏิบัติการฯ จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการเสนอราง

แผนปฏิบัติการฯตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเห็นควรใหพิจารณาปรับปรุงรางแผนปฏิบัติ

การฯ ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ เพื่อนําเสนอ ครม. ทราบ

ตอไป

31 ม.ค. 62

นร 1114/673

147 18 เม.ย. 62

คค 0808.2/3082

แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. 2562 

(Action Plan) เพื่อขับเคล่ือนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน

ของประเทศ

กระทรวงคมนาคม กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

สํานักงานฯ ไดเสนอความตอกระทรวงคมนาคม เม่ือวนัท่ี  

5 ก.ค. 62

สํานักงานฯ รับทราบแผนฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมให คค. รับไปประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ อาทิ กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. 2562 ในลักษณะเชิงผลลัพธ

 และเรงจัดทําแผนบูรณาการเสนทางคมนาคมของประเทศ

นร 1106/3837 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 

2562

148 27 เม.ย. 63

ดวนที่สุด ที่ 

อว 0222.2/4725

(ราง) แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของ

ประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570

กระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ แจงผลการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติตอ สลค. และหนวยงานเจาของเรื่องแลว

สภาฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของ

ประเทศฯ โดยควรมุงเนนประเด็นสําคัญเพิ่มเติม อาทิ การกําหนดบทบาทการอุดมศึกษาให

ครอบคลุมตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 การคาํนึงถึงขนาดและความหลากหลายของ

สถาบันอุดมศึกษา การเพิ่มเติมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เปนทางเลือกใหม ๆ 

การจัดสรรงบประมาณใหสนองดานอุปสงคที่เปนรูปธรรม การปรับปรุงสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศกึษาฯ ใหเปนหนวยงานสมัยใหม

16 ก.ค. 63

ที่ นร 1108/4083

และ 

ที่ นร 1108/4084

149 20 ก.ค. 63

ดวนที่สุด ที่ รภ 

0004/1062

(ราง) แผนยุทธศาสตรตามนโยบายภาษาแหงชาติ (พ.ศ. 2561 –

 2564)

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

มนุษยและสังคม

สายงานฯ ไดเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม อาทิ การเลือกภาษาตางประเทศ

เปนภาษาที่ 2 การสรางความสมดุลระหวางภาษาแมกับภาษาไทย การปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร

10 พ.ย. 63

ดวนที่สุด ที่ นร 1108/6620

150 4 ม.ค. 61

กต 0206/13934

รางแผนแมบทดานการตางประเทศของไทย ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580)

กระทรวงการตางประเทศ กองยุทธศาสตรและ

ประสานความรวมมือ

ระหวางประเทศ

สายงานฯ พิจารณาแลว และผานการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐเรียบรอยแลว โดยอยูระหวางรอแผนแมบทฯ 

ดําเนินการแลวเสร็จตามมติคณะกรรมการฯ เพื่อนํามาพิจารณา

ความสอดคลองตอไป

อยูระหวางสายงานประสานกับหนวยงานเจาของผนฯ

151 14 ก.ย. 61

ปป 0011/1178

แผนพัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

พ.ศ. 2561-2565

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 

ป.ป.ท.)

ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต

สายงานฯ สงความเห็นของ สศช. ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. แลว ใหดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ พ.ศ. 2561 - 2565 ใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฯ และตาม

ความเห็นเบ้ืองตนของ สศช. โดยเมื่อปรับปรุงแลวเสร็จใหจัดสงมายัง สศช. พิจารณาตาม

ข้ันตอนการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของ ครม. ตามมติ ครม. เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2560 

ตอไป

ยกเลิก



วันท่ี (เรื่องเขา) วันที่ (เรื่องออก)

เลขที่หนังสือ เลขที่หนังสือ

บัญชีรายชื่อแผนระดับท่ี 3 ที่เสนอมายัง สศช. (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2565)

ลําดับ ชื่อแผน หนวยงานเจาของแผน
ผูรับผิดชอบ

(กอง/เจาหนาที/่

หมายเลขภายใน)
สถานะการดําเนินการ

มติกรรมการ สศช. / 
ความเห็น สศช.

152 20 ม.ีค. 62

พน 0100/85

แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 

2561-2580 (PDP2018)

สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

พิจารณาแลว เม่ือวนัท่ี 3 เม.ย. 62

กก.สศช. มีมติเห็นควรใหความเห็นชอบแผนฯ โดยมีขอสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม

 อาทิ ประเด็นการกระจายเชื้อเพลิง การสรางความเขาใจกับประชาชน การเรงรัด

พัฒนากฎระเบียบในทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด

10 เม.ย. 62

นร 1106/2100

153 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) สาํนักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา

กพข. / คามภรี / 

5610

รอเสนอเขา ครม. เพื่อพิจารณา กรรมการ สศช. เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่

 7 (พ.ศ. 2566-2570) ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ โดยใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

รับความเห็นและขอเสนอแนะของสภาฯ ไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผน และ

นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนตอไป โดยมีรายละเอียด สรุปไดดังนี้ (1)ควร

เพิ่มเตมิความสอดคลองของแผนกับ (ราง) แผน 13 ในหมุดหมายที่ 7 และหมุดหมายที่ 8 อีกทั้ง

 ใหความสําคัญกับการปรับปรุงตัวช้ีวัดใหมีความสอดคลองและเปนรูปธรรมและชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน (2) หลักสูตรการออกกําลังกายและการกีฬา ควรมีการออกแบบรวมกับ

กระทรวงศึกษาธกิาร ควบคูกับศึกษากรณีตัวอยาง จากสถาบันการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ

ในการพัฒนานักเรียนสูเสนทางอาชีพนักกีฬา (3) ควรใหความสําคัญกับการกําหนดแนวทางใน

การสนับสนุนนักกีฬาตลอดชวงชีวติ และใหความสําคัญกับวทิยาศาสตรการกีฬาและการ

ศึกษาวิจัยแบบมุงเปา และอาศัยการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน (4) ควรมี

การเช่ือมโยงการกีฬาใหเขามาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะกีฬาอัต

ลักษณประจําประเทศอยางมวยไทย พรอมทั้ง พิจารณาใหมียุทธศาสตรสําหรับ Soft Power 

การกีฬาไทย (5) การขับเคล่ือนแผน ควรพิจารณาแหลงงบประมาณที่หลากหลาย และสนับสนุน

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และภาคเอกชนในพื้นที่มีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬา

5/8/2565 ที่ นร 1114/4483

154 ลงรับ 20 ม.ิย. 2565 

เลขที่ สธ 1010/2105

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการดานอาหารของประเทศ

ไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)

กระทรวงสาธารณสุข กพข. นวกานต ตอ 

5652 ดวงมณี ตอ 

5615

เสนอคณะอนุกรรมการดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

 ใหความเห็นชอบแลว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 

 และเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณา 

เมื่อวนัที่ 7 กันยายน 2565

กรรมการ สศช. มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการจัดการดานอาหารของประเทศไทย

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

แขงขันเสนอ โดยใหกระทรวงสาธารณสุข รับความเห็นและขอเสนอแนะของสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดของแผน และนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนตอไป

155 15/6/2565  

 ปช 0032/0607

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 

ป.ป.ช.)

กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร/ผชช.มณฑา

ทิพย/โทร 5608

ผานความเห็นชอบสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใน

การประชุมครั้งที่ 9/65 เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2565 เรียบรอยแลว

มต ิเห็นชอบรางแผนปฏบัิติการฯ และขอใหสํานักงาน ป.ป.ช. นําความเห็นของสภาฯ ไปปรับ

ใหมีความชัดเจน กอนนําเสนอ ครม. ตอไป

ความเห็น

1. เปาหมายในภาพรวม ควรพิจารณาทบทวนการกําหนดเปาหมาย นอกจากนี้ อาจตอง

กําหนดนิยามใหชัดเจน

2. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (1) การตีความผลการประเมิน CPI ของประเทศไทย ซึ่งมีคะแนน

ลดลง อาจมองอีกมุมไดวา สังคมไทยไมยอมรับการทุจริตเพิ่มมากขึ้น (2) ควรพัฒนาและ

ปรับปรุงตัวช้ีวดั ITA อยางตอเนื่อง เพื่อใหผลการประเมินมีความนาเช่ือถือ เปนที่ยอมรับของ

สังคม (3) ควรทบทวนการกําหนดชื่อตัวช้ีวัดในบางตัว (4) ควรกําหนดคาเปาหมายในแตละปให

เห็นทิศทางการพัฒนาที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

3. แนวทางการขับเคลื่อนรางแผนปฏิบัติการฯ (1) ควรสงเสริมใหมีนักการเมืองตนแบบ (role

 model) ดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ควรมุงเนนการเปดเผยขอมูล (3) 

ควรนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการตอตานการทุจริต (5) ควรใหความสาคัญดานการ

คุมครองความปลอดภัยของผูแจงเบาะแสการทุจริต (6) ควรพัฒนาระบบการยื่นบัญชีทรัพยสิน

และหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหมีความเช่ือมโยงกับระบบการเงินของผูยื่นบัญชีผาน

ชองทางดิจิทัล 

4. กลไกการขับเคลื่อน ควรกาหนดกลไกการขับเคล่ือนแผนดานการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจน

8/9/65

นร 1101/5320




