
 
 
 
 

 
 

 ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... เสนอ
โดย คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้ 

หลักการ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

เหตุผล 
โดยที่มาตรา ๒๕๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การปฏิรูปประเทศ

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท า
แผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... เน้ือหา
รวม จ านวน ๓๓ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

                                                 

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ  และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี 
 ให้ด าเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 
 ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหน้าที่และ
อ านาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน” 

รายการ : หนึ่งสัปดาห์กับ สนช. 
ตอน  : ความเป็นมาและสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 

การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
โดย : นายอมร  สุวรรณโรจน์  นิติกรช านาญการ 
   กลุ่มงานกฎหมาย  ๑  ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



๒ 

 

 ๑. บทนิยามศัพท ์(ร่างมาตรา ๓) 
 “ยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 “แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 “คณะกรรมการปฏิรูป” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  

และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศส าหรับกรณีที่มีการแยกด้านออกเป็นเรื่อง  
ตามมาตรา ๘ วรรคสาม ด้วย 

 “กรรมการปฏิรูป” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป  
 “ที่ประชุมร่วม” หมายความว่า การประชุมร่วมกันตามมาตรา ๑๗ 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ 

 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 (๑) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ านวยการ หรือ

ผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้าหรือผู้บริหารสูงสุด  
ของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบอื่น ส าหรับหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร 

 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ส าหรับ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในก ากับของประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี 

 (๓) ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ส าหรับองค์กรฝ่ายตุลาการ  

 (๔) คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เป็นองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส าหรับองค์กรอิสระ 

 (๕) อัยการสูงสุด ส าหรับองค์กรอัยการ 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

 ๒. หมวด ๑ การปฏิรูปประเทศ 



๓ 

 

  ๒.๑ ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ  
   ๒.๒ ก าหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  แต่ละด้าน โดยจะท าเป็นแผนเดียวกันหรอืแยกเปน็แผนแตล่ะดา้น
หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแล  
และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
   ๒.๓ ก าหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ  ซึ่ งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย แผน ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะ
ด าเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนด
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการในแต่ละขั้นตอนตามล าดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ และตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน การก าหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบ  
การด าเนินการ วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่องตามมาตรา ๘ 
แล้วแต่กรณี รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลา ๕ ปี และการเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็น 
เพื่อด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
   ๒.๔ ก าหนดให้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่น  
ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเพ่ือท าหน้าที่จัดท า 
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย   
   ๒.๕ ก าหนดให้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านอื่นใด 
ตามมาตรา ๘ (๑๑) ให้ส่งเรื่องให้ที่ประชุมร่วมก าหนดผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในดา้นดงักลา่ว  
   ๒.๖ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน โดยให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน จากนั้นให้ที่ประชุมร่วมก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป และให้เริ่มด าเนินการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
   ๒.๗ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ และเสนอ
ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณา  



๔ 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท และให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ  
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
   ๒.๘ ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการศึกษา 
ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ ให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖๐๒ หรือมาตรา ๒๖๑๓ 
ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี ด าเนินการโดยอิสระตามแนวทางที่เห็นสมควร และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือ
ร่างกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔)  
หรือ จ. ด้านการศึกษา๔ ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา 

                                                 
๒  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๐ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ให้มี

คณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการ

ต ารวจมาก่อน เป็นประธาน 
 (๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต ารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย  

มีจ านวนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นกรรมการ 
 (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการ

ต ารวจมาก่อน มีจ านวนเท่ากับกรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ 
 (๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการส านักงาน 

ศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 
 ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ 
 เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จให้การ

แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจด าเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา” 

๓  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๑ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ

คณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ  
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง” 

๔  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ข้อ ง. และ จ. บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ  ฯลฯ 
 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 



๕ 

 

ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติ  
   ๒.๙ ก าหนดให้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านใด เพราะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้คณะรัฐมนตรี 
แจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว   
ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมแผนการพัฒนาประเทศต้องไม่ขัดหรือแย้งกับผลที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘  
ของรัฐธรรมนูญ  

                                                 

  (๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้

ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้ รวมตลอดทั้งการสรา้งกลไกเพื่อให้มกีารบังคบัการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

  (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้ 
คดีขาดอายุความ และสร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวน

คดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์  และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
มากกว่าหน่ึงหน่วยงานท่ีมีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 

  (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
ให้มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

  (๔) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ 
อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ 

ให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และ
โยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึง

อาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ  ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติ 
ของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 

 จ. ด้านการศึกษา 
  (๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 

๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  (๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี

นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
  (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิต

วิญญาณของความเป็นคร ูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพ 
ในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

  (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

ฯลฯ  ฯลฯ” 



๖ 

 

 ๓. หมวด ๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
  ๓.๑ ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน กล่าวคือ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ประกอบด้วย คณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยแต่ละคณะ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการปฏิรูปคนหนึ่ง และกรรมการ
ปฏิรูปจ านวนไม่เกิน ๑๔ คน ทั้งนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แต่งตั้งกรรมการปฏิรูปและเลขานุการคนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการตามความเหมาะสม  
  ๓.๒ ก าหนดให้กรรมการปฏิรูปมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๕ ปี ซึ่งอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ และก าหนดการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการปฏิรูปที่นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ  
  ๓.๓ ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันของประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ  
เพ่ือพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เกิดการบูรณาการและสอดคล้องกับแผนแม่บท  
และด า เนินการอื่นตามที่บัญญัติ ไว้ ในพระราชบัญญัตินี้  โดยให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมายเป็นประธานของที่ประชุมร่วม  
  ๓.๔ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของที่ประชุมร่วม ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ การก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ การเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเสนอแนะต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐอื่น  
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น  
  ๓.๕ ก าหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปมีอ านาจแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ  
เพื่อช่วยคณะกรรมการปฏิรูปในการด าเนินการตามมาตรา ๑๘ (๓) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปก าหนด 
  ๓.๖ ก าหนดให้การประชุมของที่ประชุมร่วม คณะกรรมการปฏิรูป และคณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๙ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมร่วมก าหนด  
  ๓.๗ ก าหนดให้ประธานของที่ประชุมร่วม ประธานกรรมการปฏิรูป กรรมการ
ปฏิรูป และอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  
  ๓.๘ ก าหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปจ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษา 
เรื่องใด จะขอให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ้างบุคคล
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพ่ือด าเนินการศึกษาค้นคว้าและจัดท า
รายงานเรื่องดังกล่าวก็ได้  



๗ 

 

  ๓.๙ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป ได้แก่ รับผิดชอบงาน
ธุรการของคณะกรรมการปฏิรูปและคณะอนุกรรมการ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความเห็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เผยแพร่แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น  

  ๔. หมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
   ๔.๑ ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ  
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
   ๔.๒ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการต่อส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเวลาและตามรายการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ  
   ๔.๓ ก าหนดมาตรการในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการปฏิรูปคณะใด 
ว่าการด าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ  
   ๔.๔ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การแก้ไขปัญหาให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๒๔ วรรคสอง หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ในกรณ ี
ที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือในกรณมีเีหตอุืน่
ใดเป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่อง  
   ๔.๕ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เผยแพร่รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามมาตรา ๒๕ 
และรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๗ ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  ๕. บทเฉพาะกาล 



๘ 

 

   ๕.๑ ก าหนดบทบัญญัติรองรับการด าเนินการในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตามมาตรา ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  
   ๕.๒ ก าหนดบทบัญญัติรองรับการด าเนินการในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แล้ว แต่ยังไม่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ให้ที่ประชุมร่วมตามมาตรา ๑๗ ประกอบด้วยประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ
ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง โดยให้ประธานกรรมการปฏิรูปเลือกกันเองให้ประธานกรรมการปฏิรูป 
คนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ประชุมร่วม 
ตามมาตรา ๑๐ (๒)  
   ๕.๓ ก าหนดบทบัญญัติรองรับการก าหนดระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ในแต่ละด้านตามมาตรา ๗ ต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งต้องก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลา ๕ ปีด้วย เว้นแต่รัฐธรรมนูญ 
จะก าหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาที่บัญญัติไว้ 
ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ  
   ๕.๔ ก าหนดบทบัญญัติรองรับในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้น า
รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงกลาโหม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้
จัดท าขึ้นก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
   ๕.๕ ก าหนดบทบัญญัติรองรับให้ในระหว่างระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีต้องแจ้ง 
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุก ๓ เดือนตามมาตรา 
๒๗๐๕ ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

                                                 
๕  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๐ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙  

มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 

 ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณา 
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

 ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้



๙ 

 

ในการจัดท ารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ไม่ช้ากว่า ๑๐ วันก่อนครบก าหนด ๓ เดือนดังกล่าว   

   ในคราวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่  ๒๖/๒๕๖๐  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๐  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา จ านวน ๒๖  คน  ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

   หากท่านผู้ใดประสงค์รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ิมเติม กรุณาติดตาม 
ได้ที่  www.senate.go.th หรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายวุฒิสภาและหน่วยประสานงาน
ราชการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๕ 

                                                 

แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าช่ือกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้
วินิจฉัย การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น 
แล้วเสร็จ 

 เมื่อประธานรัฐสภาได้รับค าร้องตามวรรคสาม  ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม 
ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย 

 การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ  ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด าเนินการไปตามค าวินิจฉัยนั้น” 

http://www.senate.go.th/

