
ล ำดบั ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน
1 แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. 2558-2563 กระทรวงกลาโหม
2 แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที ่3 (ปี 2560-2564) กระทรวงการคลัง
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) กระทรวงการคลัง

4 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที ่3 พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงการคลัง
5 แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงการคลัง
6 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที ่3 พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงการคลัง
7 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community 2025 Blueprint) กระทรวงการต่างประเทศ
8 แผนงานเพือ่ด าเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน - แคนาดา ด้านการค้า และการลงทุน ปี 2016 - 2020 (2016 - 2020 

 Work Plan to Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment)
กระทรวงการต่างประเทศ

9 แผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน 2017-2020 กระทรวงการต่างประเทศ
10 แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงการต่างประเทศ

11 แผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่วโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand) กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
12 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที ่6 พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
13 ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559-2563 และ ยุทธศาสตร์ชา ปี 2559-2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14 ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16 แผนแม่บทเพือ่พัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17 แผนแม่บทการจัดรูปทีดิ่น พ.ศ. 2560 - 2579 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18 แผนแม่บทโครงการ "รักษ์น้ าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน" ระยะที ่3 พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.  แผนทีม่กีำรประกำศใช้ก่อนมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ และยังมผีลบังคับใช ้รวมจ านวน ๕๙ ฉบับ



ล ำดบั ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน
19 แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ าล้านช้าง -  แม่น้ าโขง ค.ศ. 2015 - 2025 และการด าเนินงานเบือ้งต้น

โครงการปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง - แม่น้ าโขง
กระทรวงคมนาคม

20 แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก ในช่วงปี พ.ศ.
 2560-2564

กระทรวงคมนาคม

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในภาคขนส่งส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงคมนาคม
22 ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2557-2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
23 แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
24 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
25 แผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) ส าหรับปี ค.ศ. 2016 - 2025 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
26 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
27 แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
28 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 -2564 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
29 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2558-2564) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
30 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัยระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
31 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพืน้ทีภู่ทับเบิก พ.ศ. 2560 - 2565 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย ระยะ 20 ปี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
33 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝ่ิน ยาเสพติดและความมั่นคงพืน้ทีอ่ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564
กระทรวงยุติธรรม

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงแรงงาน
35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 กระทรวงแรงงาน
36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ปี พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงแรงงาน
37 แผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 กระทรวงแรงงาน
38 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงวัฒนธรรม
39 นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงวัฒนธรรม



ล ำดบั ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน
40 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2559-2564) กระทรวงวัฒนธรรม
41 แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงวัฒนธรรม
42 แผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน เพือ่ความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563 (Plan of Action for ASEAN - China 

Education Cooperation 2017 - 2020)
กระทรวงศึกษาธิการ

43 แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 กระทรวงสาธารณสุข
44 กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงสาธารณสุข
45 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี พ.ศ. 2559-2568 กระทรวงสาธารณสุข
46 ยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงสาธารณสุข
47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พ.ศ. 2559-2568) กระทรวงสาธารณสุข
48 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ส าหรับช่วงปี 2560-2564 กระทรวงสาธารณสุข
49 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข
50 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงสาธารณสุข
51 แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงสาธารณสุข
52 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 กระทรวงสาธารณสุข
53 แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ (เปล่ียนชื่อเป็น แผนปฏิบัติการระดับชาติ พ.ศ.2560 -2564) กระทรวงสาธารณสุข
54 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี กระทรวงสาธารณสุข
55 กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า กระทรวงอุตสาหกรรม
56 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) กระทรวงอุตสาหกรรม
57 แผนยุทธศาสตร์การก ากับกิจการพลังงาน ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2561 - 2564) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
58 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
59 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ



วันที่ (เรือ่งเข้า)

เลขที่หนังสือ

1 4 ม.ค. 61
กต 0206/13934

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

กระทรวงการต่างประเทศ

2 1 ก.พ. 61
ทส 0308/218

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3 20 มี.ค.63
พณ 0912/1314

ร่างแผนพัฒนาพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) คณะกรรมการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

4 27 มี.ค. 61
กษ 0509.3/1705

แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้า้ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

ร่างยทุธศาสตร์การวิจยัและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ส้านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

6 11 เม.ย. 61
วท (สวนช) 0012/2404

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

ส้านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

7 19 เม.ย. 61    
สธ 1010.5/1304

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

กระทรวงสาธารณสุข

8 7 พ.ค. 61
สธ 0905.02/1590

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2561–2573) กระทรวงสาธารณสุข

9 23 ก.ค. 61
ด่วนที่สุด ทส.1007.2/1653

ร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนที่น้าทางการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10 14 ก.ย. 61
ปป 0011/1178

แผนพัฒนาการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2561-2565 ส้านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ส้านักงาน ป.ป.ท.)

๒. แผนทีม่กีารประกาศใชห้ลังมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

๒.๑ แผนทีอ่ยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ และอยู่ระหว่างแจ้งกลับหน่วยงานเพ่ือทบทวนหรือปรับปรุงความสอดคล้องกับแผนระดบัที ่๑ แผนระดบัที ่๒ และ
ตามหลักการความสัมพันธเ์ชงิเหตแุละผล (Causal Relationship: XYZ) จ านวน ๓๐ ฉบับ



วันที่ (เรือ่งเข้า)

เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

11 27 ก.ย. 61
กพท 18/9398

แผนแม่บทการจดัต้ังสนามบินพาณิชยข์องประเทศ ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

12 31 ต.ค. 61
สธ 1004/4157

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

จดัการสารเคมี)

13 29 พ.ย. 61
สธ 0503.05/4572

ร่างแผนการจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตาม พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข

14 4 ม.ค. 62 
สพภ. 041/25

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ (พ.ศ. 2561-2580) ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

15 17 ธันวาคม 2562
 ที่ ทส 1007.2/3112

แผนปฏิบัติการลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 รายสาขา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

16 5 ก.พ. 62
ที่ ทส 1007.2/331

แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

17 6 ม.ีค. 62 
คค. 0803.3/1816

แผนแม่บทรวมในการพัฒนาศูนยค์มนาคมพหลโยธิน (Integrated Master Plan Development at 
Phahonyothin Transport Center)

กระทรวงคมนาคม

18 2 พ.ค. 62  
ทส 0402/1095

(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ พ.ศ. 2561 -2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

19 5 ส.ค. 62
มท 5601/1244

แผนปฏิบัติการด้านการจดัการน้า้เสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของกระทรวงมหาดไทย
 (องค์การจดัการน้า้เสีย)

กระทรวงมหาดไทย 
(องค์การจดัการน้า้เสีย)

20 23 ส.ค. 62
ด่วนที่สุด อว 6201/ว2343

(ร่าง) นโยบายและยทุธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม



วันที่ (เรือ่งเข้า)

เลขที่หนังสือ
ล าดับ ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

21 3 ธ.ค 62 
ทส 1007.2/2991

(ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผนที่น้าทางลดกา๊ซเรือนกระจกของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

22  13 ก.พ. 63
คค 0808.2/1202

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

23 20 มี.ค.63
พณ 0912.4/1314

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) คณะกรรมการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

24 24 ก.พ. 63
กษ 0518/813

แผนการบริหารจดัการประมงทะเลประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25 15 ก.ย. 2563  
สพร 2563/2678

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง) ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)

26 26 มิ.ย. 63
สธ 0211/2394

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข พ.ศ. 2563
 - 2565

กระทรวงสาธารณสุข

27 19 ส.ค. 63
ด่วนที่สุด วธ 0602/กท 95

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

28 20 ก.ค. 63
ด่วนที่สุด รภ 0004/1062

(ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2564) ส้านักงานราชบัณฑิตยสภา

29 3 ก.ย. 63
ด่วนที่สุด สธ 1009.6/3326

(ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 กระทรวงสาธารณสุข

30 6 ส.ค. 2563  
ปช 0032/0140

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

ส้านักงาน ป.ป.ช.



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื

1 10 ม.ค. 61 
ทส 0518/101

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2 17 ม.ค. 61
ยธ 1122/1105

ร่างแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 
2560-2564)

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

3 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิัติการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาสตรี 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4 26 ม.ค. 61
พม 0505/1120

ร่างแผนปฏบิัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5 26 ม.ค. 61
พม 0302/1119

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

6 29 ม.ค. 61
สธ 0937.03/340

ร่างแผนแม่บทการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) กระทรวงสาธารณสุข

7 31 ม.ค. 61
กก 0305/555

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

8 13 ก.พ. 61
กษ 2908/771

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

9 20 ก.พ. 61
ดศ. 0405/382

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

10 27 ก.พ. 61 แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม

11      28 ก.พ. 61     
วธ 0208/698

ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

๒.๒ แผนที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของส านักงานฯ และแจ้งผลไปยังหน่วยงานเจ้าของแผน เพ่ือด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปแล้ว จ านวน ๗๑ ฉบบั



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

12 19 มี.ค. 61
ดศ. 0407/611

ร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

13 8 มี.ค. 61
 รง 0206.1/786

แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขบัเคล่ือนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก กระทรวงแรงงาน

14 26 มี.ค. 61
สธ 0211/7403

แผนปฏบิัติการการพัฒนาระบบการแพทยฉ์กุเฉนิจงัหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563) กระทรวงสาธารณสุข

15 29 มี.ค. 61
สคช. 183/2561

แผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านชา่งอากาศยานเพื่อเขา้สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี

16 30 มี.ค. 61
ด่วนที่สุด สธ 0805.3/1168

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

17 30 มี.ค. 61
ด่วนที่สุด สธ 1009.4.1/1169

แผนปฏบิัติการด้านการรองรับการด าเนินการและลดผลกระทบจากการลงนามขอ้ตกลงยอมรับร่วม
ส าหรับรายงานการศึกษาชวีสมมูลของผลิตภณัฑ์ยาสามัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข

18 27 เม.ย. 61     
ศธ 5303.1/3725

แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง
ประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2579  แผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) ปี 2560 – 2564 และแผนปฏบิัติการโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2561 ฉบับปรับปรุง
และขยายระยะเวลาด าเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2566)

     กระทรวงศึกษาธิการ      
โดย สสวท.

19 8 พ.ค. 61
วท 0405/ว 3530

แผนปฏบิัติการของนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5
 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 8 พ.ค. 61
สวช 377

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

21 18 พ.ค. 61
มท 0607/4612

แผนแม่บทความปลอดภยัทางถนน (พ.ศ. 2561-2564) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กระทรวงมหาดไทย



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

22 22 พ.ค. 61
คค 0808.2/3993

แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ กระทรวงคมนาคม

23 30 พ.ค. 61
กค 1007/8478

ร่างแผนการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน (พ.ศ. 2561-2565) กระทรวงการคลัง 

24 8 มิ.ย. 61 
ด่วนที่สุด รง 206.1/1671

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

25 15 มิ.ย. 61
กษ. 1011/3870

ร่างยทุธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (พ.ศ. 2558-2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 5 ก.ค. 61
ศธ. 0305/2684

ร่างแผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2561-2564) กระทรวงศึกษาธิการ

27    19 ก.ค. 61  
รง 0206.1/2110

แผนปฏบิัติการด้านการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ 
(พ.ศ. 2560-2564)

กระทรวงแรงงาน

28 24 ก.ค. 61
ยธ 0902/1282

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

คณะกรรมการบริหารงานยติุธรรมแห่งชาติ

29 26 ก.ค. 61
สธ 1009.6/2757

ร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2564) กระทรวงสาธารณสุข

30 6 ส.ค. 61
สธ 0422.13/2879

ร่างแผนปฏบิัติการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด (พ.ศ. 2562 - 2564) ตาม
 พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กระทรวงสาธารณสุข

31 23 ส.ค. 61
สธ 0503/3172

ร่างแผนจดัการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์บ้านป่าเกีย๊ะ ต าบลท่ากอ๊ อ าเภอแม่สรวย 
จงัหวัดเชยีงราย (พ.ศ. 2561-2563)

กระทรวงสาธารณสุข

32 10 ก.ย. 61
ทส 1006.2/2100

ร่างนโยบายและแผนการบริหารจดัการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

33 11 ก.ย. 61
ศธ 04007/3557

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



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

34 12 ก.ย. 61
พม 0402/12525

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

35 21 ก.ย. 61
พม 0608/13089

แผนปฏบิัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

36 5 พ.ย. 61
นร 1013.4/171

มาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชงิกลยทุธ์เพื่อการไปสู่ดิจทิัลไทยแลนด์ ส านักงาน ก.พ.

37 21 พ.ย. 61
พม 0608/16123

ร่างแผนปฏบิัติการด้านการสร้างเสริมกจิการเพื่อสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

38 6 ม.ค. 63
สธ 0209.05/39

ยทุธศาสตร์การจดัต้ังศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์สถาบันทางการแพทย ์และสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5 - 10 ป)ี

กระทรวงสาธารณสุข

39 7 ธ.ค. 62
ยธ 1120/24579

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

กระทรวงยติุธรรม

40 12 ธ.ค. 62
สธ 0924.04/ว 10900

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

41 25 ธ.ค. 61
คค 0806.2/10537

แผนแม่บทการพัฒนาโครงขา่ยทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกจิพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ กระทรวงคมนาคม

42 5 ก.พ. 62
พม 0605/1496

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

43 12 ก.พ. 63
ด่วนที่สุด ยธ 0411/668

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

44 28 ก.พ. 62
นร 1012.1/22

แผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเขา้สู่สังคมสูงอายุ ส านักงาน ก.พ.

45 1 มี.ค. 62
สธ 0209.02/658

ร่างแผนปฏบิัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) กระทรวงสาธารณสุข



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

46 7 มี.ค. 62
สธ 5200/721

ร่างแผนปฏบิัติการบูรณาการจโีนมิกส์ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

47 20 มี.ค. 62
พน 0100/85

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

48 18 เม.ย. 62
คค 0808.2/3082

แผนปฏบิัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2562 (Action Plan) เพื่อขบัเคล่ือนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

กระทรวงคมนาคม

49 19 ก.ย. 2562
นร 0403 (กร 2)/8986

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

50 17 มิ.ย. 62
สธ 59/1733

ร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงสาธารณสุข

51 18 มิ.ย. 62
นร. 0107/774

(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2565  และ 
(ร่าง) แผนปฏบิัติการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562-2565

ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี

52 21 ส.ค. 62
ทส 0304/1960

(ร่าง) แผนปฏบิัติการด้านการจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

53 20 ส.ค. 62
ทส 1003.4/11304

แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

54 30 ก.ย. ๖๒
ด่วนที่สุด อก 0804/7398

แผนปฏบิัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562-2571 กระทรวงอตุสาหกรรม

55 27 พ.ย. 62
พน 0100/478

แผนยทุธศาสตร์การก ากบักจิการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และแผนการด าเนินงาน 
งบประมาณรายจา่ย และประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน

ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงาน

56 26 ธ.ค 62 
ทส 1009.2/3193

(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2580 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

57 19 ธ.ค. 62
ศธ 0302/4202

(ร่าง) แผนขบัเคล่ือนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏบิัติ พ.ศ. 2562 - 2565 กระทรวงศึกษาธิการ

58 9 ม.ค. 63
ศธ 0302/66

(ร่าง) แผนปฏบิัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชพีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการ
พัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565

กระทรวงศึกษาธิการ

59 13  ม.ค. 63
ด่วนที่สุด พม 0402/473

แผนปฏบิัติการด้านผู้สูงอาย ุระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2568) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

60 24 ม.ค. 63
 ยธ 1005/373

นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏบิัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2562 - 2565 กระทรวงยติุธรรม

61 13 ก.พ. 63
ยธ 1122/2999

แผนปฏบิัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงยติุธรรม

62 2 มี.ค. 63
นร 0111/346

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

ส านักนายกรัฐมนตรี
(มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ)

63 22 เม.ย. 63
 สธ 0407.5/1486

แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 - 
2565

กระทรวงสาธารณสุข

64 27 เม.ย. 63
ด่วนที่สุด อว 0222.2/4725

(ร่าง) แผนด้านการอดุมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

65 19 มิ.ย. 63
สช.สย. 0686/2563

ร่างแผนพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2570 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

66 19 พ.ค. 63
พม 0304/6544

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

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

67 20 พ.ค. 63
ด่วนที่สุด นร 0220.02/1237

(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป)ี

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

68 11 มิ.ย. 63
พม 0605/7867

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



วนัที่ (เรื่องเขา้)

เลขที่หนังสอื
ล าดบั ชื่อแผน หน่วยงานเจ้าของแผน

69 ๓ พ.ค. ๖๒ 
ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๑๕๕

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

70 1 ต.ค. 62 
ด่วนที่สุด นร 1107/5778

แผนปฏบิัติการขบัเคล่ือนวาระแห่งชาติ "การแกไ้ขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

71 6 ส.ค. 63
พม 0503/11030

(ร่าง) แผนปฏบิัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ล ำดับ ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน กำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551

2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2570) ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มี

3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ -
 ๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม

ไม่มี

4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไม่มี

5 แผนพัฒนารัฐวิสาหกจิ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ
กระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากบัดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2562

6 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2563 - 2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์

ไม่มี

7 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2553

8 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข (ระยะที่ 1) พ.ศ. 2563
 – 2565

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

ไม่มี

9 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มี

๒.๓ แผนทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำและมำยังไมส่่งมำยังส ำนักงำนฯ เพ่ือเขำ้สู่กำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมขั้นตอน จ ำนวน ๑๔ ฉบับ



ล ำดับ ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน กำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
10 แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

11 แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546



ล ำดับ ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน กำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย
12 แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเกา่น่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

13 แผนยทุธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2525 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546

14 แผนปฏิบัติการด้านการจดัการน้ าเสีย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย

ไม่มี



ล ำดบั ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน กำรด ำเนินกำรภำยใตก้ฎหมำย
1 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563-2565) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน
ไม่มี

2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

3 แผนปฏิบัติการด้านท่าอากาศยาน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมท่าอากาศยาน
กระทรวงคมนาคม

ไม่มี

4 แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม

ไม่มี

5 แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติระยะ 5 ปี กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

6 แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ระยะที่ 2 กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มี

7 แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

8 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

9 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

10 แผนความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. 2562 – 2565 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

11 แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 
2565

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 ข้อ 11 (5)

12 แนวทางการก าหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่างๆ (พ.ศ. 2562 - 2565) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

แผนระดบัที ่3 ทีป่ระกำศใชแ้ล้ว โดยเป็นแผนทีไ่มม่กีฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำรพิจำรณำตำมมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 19 ฉบับ



ล ำดบั ชื่อแผน หน่วยงำนเจ้ำของแผน กำรด ำเนินกำรภำยใตก้ฎหมำย
13 แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ส านักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

14 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

15 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

16 ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2562 - 2565 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

17 แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.
 2558

18 ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส านักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559

19 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานวดไทย (ฉบับที่ 1) นวดไทย มรดกไทย มรดกโลก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559




