ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๔๕๓/๒๕๖๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การปฏิรูปประเทศ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดทาแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
การวัดผลการดาเนินการ และระยะเวลาดาเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
....................................................................................................................................
...........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
....................................................................................................................................
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....”
เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทา

“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
“คณะกรรมการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศสาหรับกรณีที่มีการแยกด้านออกเป็นเรื่อง
ตามมาตรา ๘ วรรคสาม ด้วย
“กรรมการปฏิรูป” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
“ที่ประชุมร่วม” หมายความว่า การประชุมร่วมกันตามมาตรา ๑๗
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ

๒
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อานวยการ
หรือผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้าหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบอื่น สาหรับหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือหัวหน้าหน่วยงาน สาหรับ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในกากับของประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี
(๓) ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญ
สาหรับองค์กรฝ่ายตุลาการ
(๔) คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เป็นองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สาหรับองค์กรอิสระ
(๕) อัยการสูงสุด สาหรับองค์กรอัยการ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๕ การปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล้า
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๖ ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อกาหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์
ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

๓
การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะทาเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็น
แผนแต่ละด้านหรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับต่อไป
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยดาเนินการให้เป็นไปตามวรรคสาม
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ การกากับดูแลตามวรรคสี่ ให้หมายความถึงการประสาน
การปรึกษา หรือเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าว
มาตรา ๗ แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการดาเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์
ในด้านที่จะดาเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) กาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลาดับในลักษณะ
ที่เป็นการบูรณาการ และตัวชี้วัดผลการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
(๓) การกาหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดาเนินการตาม (๑)
และ (๒)
(๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง
ตามมาตรา ๘ แล้วแต่กรณี รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน
(๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลา
ห้าปี
(๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ
การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาความเร่งด่วน
ของการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านเพื่อกาหนดลาดับขั้นตอนในการปฏิรูปประเทศ และต้องคานึงถึง
ความพร้อมทางด้านบุคลากรและการเงินการคลังของประเทศด้วย
มาตรา ๘ ให้จัดทาแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านการเมือง
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ด้านกฎหมาย
(๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านการศึกษา
(๖) ด้านเศรษฐกิจ
(๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) ด้านสาธารณสุข

๔
(๙) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๐) ด้านสังคม
(๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ที่ประชุมร่วมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจะแยกด้านตามวรรคหนึ่ง นอกจากด้านตาม (๕)
ออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ก็ได้
ให้มคี ณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเพื่อทาหน้าที่จัดทาร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศตามวรรคหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
ในกรณีที่มีการแยกด้านใดออกเป็นเรื่องตามวรรคสอง ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
สาหรับเรื่องนั้นเป็นคณะแยกจากกัน
ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. (๔) และด้านการศึกษาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา
ของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑
ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดาเนินการ
การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ที่ประชุมร่วมกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ อย่างน้อย
ต้องกาหนดเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๑
วรรคสอง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะขององค์กรฝ่ายตุลาการมาใช้ประกอบ
การพิจารณาในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฝ่ายตุลาการด้วย
มาตรา ๙ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกาหนดให้มีการปฏิรูปประเทศ
ด้านอื่นใดตามมาตรา ๘ (๑๑) ให้ส่งเรื่องให้ที่ประชุมร่วมกาหนดผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป
ประเทศในด้านดังกล่าว และดาเนินการตามมาตรา ๑๑ ต่อไป
มาตรา ๑๐ การปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิรูปตามมาตรา ๘
(๒) ให้ที่ประชุมร่วมกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทาร่างแผน
การปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตาม (๑)
แล้วเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวัน และ
(๓) ให้เริ่มดาเนินการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศตามกระบวนการและระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ การจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ดาเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ (๒) แล้วเสนอที่ประชุมร่วม
พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน

๕
(๒) เมื่อที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศแล้ว
ให้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
(๓) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศทีผ่ ่าน
การพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน และดาเนินการ
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ต่อไป
ในการดาเนินการตาม (๑) ให้คณะกรรมการปฏิรูปเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการดาเนินการ
รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชน
จะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดภายหลังพ้นกาหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๐ (๒) การนับเวลาตามที่กาหนดไว้ใน (๑) ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปคณะนั้น
ระยะเวลาการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๑๒ การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการศึกษา
ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ ให้คณะกรรมการตามมาตราดังกล่าวดาเนินการโดยอิสระตามแนวทาง
ทีเ่ ห็นสมควร และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อดาเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) หรือ จ. ด้านการศึกษา ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
เพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนความสอดคล้อง
และบูรณาการกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยพลัน ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่มาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๓ ในกรณีมีเหตุจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใด
เพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว
โดยให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ

๖
หมวด ๒
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๑๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ วรรคสามและวรรคสี่ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้านประกอบด้วยคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยแต่ละคณะ
ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการปฏิรูปคนหนึ่ง และกรรมการปฏิรูปจานวนไม่เกินสิบสี่คน
ซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านที่จะดาเนินการ
ปฏิรูป โดยคานึงถึงความหลากหลายของผู้มีประสบการณ์ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
ให้เลขาธิการแต่งตั้งกรรมการปฏิรูปและเลขานุการคนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการ
ตามความเหมาะสม การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการปฏิรูปและเลขานุการให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เลขาธิการกาหนด
กรรมการปฏิรูปต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี
มาตรา ๑๕ กรรมการปฏิรูปมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละห้าปี
ให้กรรมการปฏิรูปซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการปฏิรูปซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการปฏิรูปซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการปฏิรูปพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคสาม
(๔) ดาเนินการตามมาตรา ๑๑ ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
(๕) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
มาตรา ๑๗ ให้มกี ารประชุมร่วมกันของประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ
เพื่อพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เกิดการบูรณาการและสอดคล้องกับแผนแม่บท
และดาเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมายเป็นประธานของที่ประชุมร่วม
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้
ตามความเหมาะสม
ประธานกรรมการปฏิรูปตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๘ วรรคสี่

๗
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศ ให้ที่ประชุมร่วม
มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑)
(๓) กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
(๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ
(๕) กาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใช้ในการประเมินผล
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการปฏิรูปมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วย
คณะกรรมการปฏิรูปในการดาเนินการตามมาตรา ๑๘ (๓) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกาหนด
มาตรา ๒๐ การประชุมของที่ประชุมร่วม คณะกรรมการปฏิรูป และคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมร่วมกาหนด
มาตรา ๒๑ ให้ประธานของที่ประชุมร่วม ประธานกรรมการปฏิรูป กรรมการปฏิรูป
และอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปจาเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษา
เรื่องใด จะขอให้สานักงานจ้างบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย
เพื่อดาเนินการศึกษาค้นคว้าและจัดทารายงานเรื่องดังกล่าวก็ได้
วิธีการจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของบุคคลหรือสถาบัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมร่วมกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

๘
มาตรา ๒๓ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป โดยมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการปฏิรูปและคณะอนุกรรมการ
(๒) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและความเห็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
กาหนดแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุน
งานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการปฏิรูปและคณะอนุกรรมการ
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ดาเนินการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมตามมาตรา ๑๑
วรรคสอง
(๕) เผยแพร่แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ
(๖) รับผิดชอบในการดาเนินการให้มีการประเมินผลการดาเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศและการจัดทารายงานตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ วรรคสอง
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปหรือที่ประชุมร่วมมอบหมาย
ในการดาเนินการตาม (๒) ให้นาความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
มาตรา ๒๔ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อเสนอแนะในการวางระเบียบตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ขององค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติประสานและปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวต่อสานักงานภายในเวลา
และตามรายการที่สานักงานกาหนด
ให้สานักงานจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอต่อที่ประชุมร่วม
เพื่อให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้สานักงานเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง และรัฐสภาทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับรายงานจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง
รายงานตามวรรคสองอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

๙
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดว่า
การดาเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร ให้คณะกรรมการปฏิรูปคณะนั้น
ประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือที่กากับดูแล
เพื่อแก้ไขปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น ในกรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้คณะกรรมการปฏิรูป
แจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มีมติประการใดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
(๒) ในกรณีทเี่ ป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ให้คณะกรรมการปฏิรูป
คณะนั้นประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
เพื่อแก้ไขปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น และให้ดาเนินการตามที่ตกลงร่วมกัน แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือในกรณีมีเหตุอื่นใดเป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่อง ให้สานักงาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๔
วรรคสอง หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
มาตรา ๒๘ ให้สานักงานเผยแพร่รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐและรายงาน
สรุปผลการดาเนินการประจาปีตามมาตรา ๒๕ และรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗
ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สานักงานจัดให้มีวิธีการที่ประชาชน
ซึง่ พบหรือเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สามารถ
แจ้งเหตุดังกล่าวให้สานักงานทราบได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๙ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตาม
มาตรา ๘ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก
หากคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้กรรมการปฏิรูปผู้ใดพ้นจาก
ตาแหน่งได้ โดยมิให้นามาตรา ๑๖ (๕) มาใช้บังคับ

๑๐
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ประชุมร่วมตามมาตรา ๑๐ (๒)
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แล้ว แต่ยังไม่มีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ให้ที่ประชุมร่วมตามมาตรา ๑๗
ประกอบด้วยประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง โดยให้ประธานกรรมการปฏิรูป
เลือกกันเองให้ประธานกรรมการปฏิรูปคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
มาตรา ๓๑ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกาหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ การกาหนดระยะเวลาดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
ตามมาตรา ๗ ต้องกาหนดให้เริ่มดาเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
ต้องกาหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปีด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐธรรมนูญ
จะกาหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่น
ในวาระเริ่มแรก การขยายระยะเวลาการดาเนินการจัดทาร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ให้คานึงถึงระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๒ ให้นารายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงกลาโหม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้จัดทาขึ้นก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้ประกอบ
การพิจารณาจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้วย และให้ถือว่าการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศที่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
มาตรา ๓๓ ในระหว่างระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้าในการ
ดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานในการจัดทารายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ไม่ช้ากว่าสิบวันก่อนครบกาหนดสามเดือนดังกล่าว
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.......................................
นายกรัฐมนตรี

