บทความทางวิชาการ
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การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

บทน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ได้ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งในค�ำปรารภประเด็นหนึ่งได้มีการ
กล่าวถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไว้เป็นครั้งแรก
รวมทั้งยังก�ำหนดให้มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ในส่วน “ยุทธศาสตร์ชาติ” ตามมาตรา ๖๕ ได้ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ
โดยการจัดท�ำ การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ฎหมายบัญญัติ ทัง้ นี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ในด้าน “การปฏิรูปประเทศ” ตามหมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ โดยเฉพาะในมาตรา ๒๕๙ นัน้ ได้กำ� หนดให้การปฏิรปู ประเทศตามหมวดนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ ซึง่ อย่างน้อยต้องมีวธิ กี าร
จัดท�ำแผน การมีสว่ นร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
การวัดผลการด�ำเนินการ และระยะเวลาด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศทุกด้านซึง่ ต้องก�ำหนดให้เริม่ ด�ำเนินการ
ปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
ว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ให้ด�ำเนินการตรากฎหมาย และประกาศใช้บังคับภายใน ๑๒๐ วัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ดังนัน้ เพือ่ อนุวตั ใิ ห้เป็นไปตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี) จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติ
แผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้น�ำ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ และให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป๒
ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรี รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. .... ซึง่ คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้ สนอ ได้รบั การบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเรื่องด่วน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ เมื่อคณะกรรมาธิการฯ
พิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และได้รบั การบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
เป็นเรือ่ งด่วน ซึง่ เมือ่ จบการพิจารณาในวาระทีส่ อง ขัน้ พิจารณาเรียงตามล�ำดับมาตราแล้ว ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติได้พจิ ารณาต่อไป
ในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย.
๑
๒
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ปัจจุบัน พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายแล้ว
จากหลั ก การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก� ำ หนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศดั ง กล่ า ว
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในฐานะหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจส�ำคัญในการสนับสนุนกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในมิตใิ หม่ทมี่ พี นั ธกิจหลากหลายด้าน
เพิม่ ขึน้ คือ (๑) กรอบพันธกิจเกีย่ วกับการปฏิรปู ประเทศ (๒) การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) การสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ในการนี้ สลค. จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถหรือศักยภาพ
ของระบบงานในการศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ เตรียมการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์
เรือ่ งเพือ่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ
สัมฤทธิผ์ ลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

กระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องและการจัดท�ำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ๓ เพื่อให้ได้ผลสรุปของการตัดสินใจที่ดีหรือ
เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ จะพิจารณาใน ๓ มิติ ดังนี้
๑. มิ ติ เ นื้ อ หา (Content) : เป็นการจัดท�ำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะรัฐมนตรีของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ
ซึง่ จะต้องเป็นเรือ่ งตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตแิ ผน
และขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ/หรือเรื่องที่อยู่ในประเภทเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ และมีรายละเอียดสาระส�ำคัญของเรือ่ งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. มิตดิ า้ นขัน้ ตอนกระบวนการ (Process) : เป็นการจัดท�ำข้อมูลบันทึกเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
ของ สลค. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง การสรุป
สาระส�ำคัญของเรื่อง ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องเดิมและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ
การจัดท�ำประเด็นข้อพิจารณา ข้อสังเกต ผลกระทบ และข้อเสนอแนะทางเลือกและแนวทางการตัดสินใจ
ต่อคณะรัฐมนตรี
๓. มิตดิ า้ นผลลัพธ์ (Result/Consequence) : เป็นขัน้ ตอนในการจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ ง
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณา และมีมติอนุมตั ิ เห็นชอบ รับทราบ หรือสัง่ การใด ๆ ตลอดจนการมีหนังสือแจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.
๓

32

31-41-MAC6.indd 32

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๐

10/27/17 11:26 AM

บทความทางวิชาการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องและการจัดท�ำบันทึก
เสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถพิจารณา
ได้จากแผนภาพ ดังนี้
แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐธรรมนูญ
สภาพแวดล้อม บริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
พ.ร.บ. และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ
กรอบมิติของการบริหาร
ราชการแผ่นดินตาม
รัฐธรรมนูญฯ
- การบริหารราชการแผ่นดิน
- การปฏิรูปประเทศ
- การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
- การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
ฯลฯ

พ.ร.บ. การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐทีน่ ำ� กฎหมาย
นโยบาย แผนไปปฏิบตั ิ

ระบบการวิเคราะห์ กลัน่ กรอง
เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามแนวทางปฏิรปู และ
ยุทธศาสตร์ชาติเพือ่ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

บริบทในการปฏิรูปประเทศและ
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรี
ที่เป็นหลักการทางนโยบาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เรือ่ งทีเ่ สนอ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฯลฯ
กระบวนการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีที่ดี
มีคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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หลักการและแนวทางการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทาง
การปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
การวิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนี้
๑. หลักวิธีการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
			 การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องอย่างหลากหลายแง่มุม และครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกรอบพันธกิจในด้านกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก
การบริหารราชการตามปกติจะท�ำให้สามารถเข้าใจเรื่องได้อย่างถ่องแท้ และมองเห็นประเด็นส�ำคัญ
ของเรือ่ งทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรีวา่ มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ ของรัฐบาล หรือ
มีปัญหาและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ในการนี้
การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก ดังนี้
			๑.๑ ด้านเชิงวิชาการหรือหลักการ
					 ภารกิ จ การวิ เ คราะห์ แ ละกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี โดยการศึ ก ษาและ
ท�ำความเข้าใจบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในกรอบหน้าที่และอ�ำนาจ หรือพันธกิจของ
คณะรัฐมนตรีทเี่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะกรอบการปฏิรปู ประเทศและการมียทุ ธศาสตร์ชาติ ว่าเกีย่ วข้องกับหน้าที่
และอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องด�ำเนินการ ทั้งในระดับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและในระดับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปโดยถูกต้อง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทัง้ หลักธรรมาภิบาลของ
การใช้อ�ำนาจรัฐในฝ่ายบริหาร
๑.๒ ด้านเชิงกฎหมายและนโยบาย
					 การติดตามนโยบายและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
บทบาทขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและภายหลัง
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฯ แล้ว จะด�ำเนินการต่อหรือสืบเนือ่ งประการใด โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้อำ� นาจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน ทัง้ ในส่วนหมวดต่าง ๆ และบทเฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินในระยะเปลีย่ นผ่านในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น การเกิดขึน้
ของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญทีค่ ณะรัฐมนตรีตอ้ งอนุมตั ิ แต่งตัง้ หรือเห็นชอบการด�ำเนินงาน
			๑.๓ ด้านเชิงการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
					 การมีโครงสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบงานในการศึกษา วิเคราะห์
และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีระบบการกลั่นกรองและวิเคราะห์เรื่องและระบบข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ น
การพัฒนาประเทศภายใต้รฐั ธรรมนูญใหม่ และต้องค�ำนึงถึงปัจจัยการเปลีย่ นแปลงในระดับรัฐธรรมนูญ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศด้วย รวมทัง้ ส่วนทีอ่ ยู่
ในอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ อนุมตั ิ หรือด�ำเนินการไว้ลว่ งหน้า ตลอดจนบทบาท
ในการเร่งรัด ก�ำกับ และติดตามการบริหารราชการแผ่นดินในกรอบของยุทธศาสตร์และการปฏิรปู ประเทศ
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บทความทางวิชาการ

๒. แนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
			 แนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือเป็น
เนือ้ หาทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินการวิเคราะห์กลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี ซึง่ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
			๒.๑ แนวทางปฏิรูปประเทศ ให้จัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน (๑) ด้านการเมือง
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุตธิ รรม (๕) ด้านการศึกษา
(๖) ด้านเศรษฐกิจ (๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (๘) ด้านสาธารณสุข (๙) ด้านสือ่ สารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐) ด้านสังคม และ (๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด๔
			๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
(๒) เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว (อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้านความมัน่ คงของประเทศ
ด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชน) ก�ำหนดระยะ
เวลาทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชีว้ ดั การบรรลุเป้าหมาย และ (๓) ยุทธศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ๕
๓. บทบัญญัตสิ าระส�ำคัญเกีย่ วกับการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามนัยของรัฐธรรมนูญ
มีกรอบแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุวัติให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้
เนื้อหา
(Content)
๑. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

๔
๕

ขั้นตอน
กลไกการดำ�เนินการ
ผลลัพธ์
(Process)
ในส่วนของ สลค.
(Result/Consequence)
พระราชบัญญัติการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้มี “คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ”
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการมีหน้าที่และอำ�นาจ
ในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยในส่วนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)
เป็นผู้แต่งตั้ง
เมื่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ดำ�เนินการจัดทำ�ร่างยุทธศาสตร์
ชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอต่อ
ครม. เพื่อพิจารณา
ในกรณีที่ ครม. เห็นควรแก้ไข
เพิ่มเติมในเรื่องใดให้ส่งคืน
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติดำ�เนินการ
ให้ ครม. นำ�ร่างยุทธศาสตร์
ชาติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรือ่ งตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกำ�หนด
๒. จัดทำ�ระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่องและระบบ
ข้อมูลคณะกรรมการ

มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐.
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐.

ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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เนื้อหา
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

๒. แผนแม่บทเพือ่ บรรลุ
เมื่อมีพระบรมราชโองการ
เป้าหมายตามที่กำ�หนด ประกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติแล้ว
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติิ
ให้ คกก. จัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านจัดทำ�แผนแม่บทฯ
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
กำ�หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอ ครม.
แผนแม่บทและแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดำ�เนินการปฏิรูประเทศ
ต้องมีความสอดคล้องกัน
ในกรณีที่ คกก. จัดทำ�
ยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่าจำ�เป็น
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท
ให้ขอความเห็นชอบจาก คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ และ ครม. ก่อน
แล้วจึงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ผลลัพธ์
(Result/Consequence)

วิเคราะห์ กลัน่ กรอง และเสนอ แผนแม่บทที่ ครม. ให้ความเห็นชอบ
เรื่องต่อ ครม. โดยพิจารณา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
แล้วให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กฎหมายกำ�หนด
ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
ตามนัน้ รวมทัง้ การจัดทำ�งบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

๓. ความเห็นของ คกก.
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติตอ่ ครม. มีหน้าที่และอำ�นาจเสนอ
ในเรือ่ งการดำ�เนินการ
ความเห็นต่อ ครม. ในเรื่อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
เกีย่ วกับการดำ�เนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการ
ดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

๔. ร่างระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล
การดำ�เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ตามข้อเสนอแนะของ
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ)

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำ�เนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การจัดทำ�
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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กลไกการดำ�เนินการ
ในส่วนของ สลค.

ให้ ครม. วางระเบียบเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำ�เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามข้อเสนอแนะของ
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
การวางระเบียบเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานขององค์กร
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
ให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ประสานและปรึกษากับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐขององค์กร
ดังกล่าวด้วย

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๐

10/27/17 11:26 AM

บทความทางวิชาการ

เนื้อหา
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

๕. รายงานสรุปผลการ ให้สำ�นักงานคณะกรรมการ
ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ชาติประจำ�ปี
แห่งชาติ (สศช.) จัดทำ�รายงาน
สรุปผลการดำ�เนินการประจำ�ปี
เสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ครม. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง และ
รัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานจาก
หน่วยงาน ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าว
อย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้า
ของการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติดว้ ย
๖. รายงานในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐ
ไม่ดำ�เนินการแก้ไข
ปรับปรุงหรือไม่แจ้ง
การดำ�เนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ หรือแผนแม่บท
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำ�หนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ

ในกรณีที่การดำ�เนินการใด
ของหน่วยงานของรัฐ
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนแม่บท ให้ คกก.
จัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึง
ความไม่สอดคล้องและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงและเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐดำ�เนินการประการใด
แล้วให้แจ้งให้ คกก. จัดทำ�
ยุทธศาสตร์ชาติทราบภายใน
๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ดำ�เนินการแก้ไขหรือไม่แจ้ง
ให้ คกก. จัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ
ทราบภายในกำ�หนดเวลา
ให้ คกก. จัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ
รายงานให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อ
ครม. เพือ่ ทราบและสัง่ การต่อไป
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กร
อิสระหรือองค์กรอัยการ
ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐขององค์กรดังกล่าว
เพื่อพิจารณาดำ�เนินการ
ตามหน้าที่และอำ�นาจต่อไป

กลไกการดำ�เนินการ
ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์
(Result/Consequence)

๑. เร่งรัด ติดตาม
การดำ�เนินงานให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒. จัดทำ�ระบบข้อมูลผล
การดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า
ของการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินการ

วิเคราะห์ กลัน่ กรอง
และเสนอเรือ่ งต่อ ครม.

ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐในฝ่าย
บริหารจะสามารถดำ�เนินการแก้ไข
ปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำ�หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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จุลนิติ
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เนื้อหา
ขั้นตอน
กลไกการดำ�เนินการ
ผลลัพธ์
(Content)
(Process)
ในส่วนของ สลค. (Result/Consequence)
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำ�เนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ

ให้มีคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่ง ครม. แต่งตั้ง
รวม ๑๐ ด้าน และด้านอื่น
ตามที่ ครม. กำ�หนด
เพื่อทำ�หน้าที่จัดทำ�
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
การจัดทำ�แผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน จะทำ�เป็น
แผนเดียวกัน หรือแยกเป็นแผน
แต่ละด้านหรือหลายด้านรวมกัน
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้อง
กับแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำ�หนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอร่างแผนการปฏิรปู ประเทศ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ต่อ ครม. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน
และเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จาก ครม. และรายงานต่อรัฐสภา
เพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับต่อไป

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
๒. เร่งรัด และติดตาม
การดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
๓. จัดทำ�ระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่อง และระบบ
ข้อมูลคณะกรรมการ

มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อ
กำ�หนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน
การดำ�เนินการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ซึง่ หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำ�เนินการให้
เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำ�หนด
ไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้เป็นหน้าทีข่ อง ครม. ทีจ่ ะ
กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผน
การปฏิรูปประเทศ

๘. ข้อเสนอแนะหรือ
ร่างกฎหมายในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อดำ�เนินการตาม
มาตรา ๒๕๘ ง.
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม
(๔) หรือ จ. ด้านการศึกษา
ของรัฐธรรมนูญ

การปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรมและ
ด้านการศึกษา ตามมาตรา ๘
วรรคสี่ ให้ คกก. ตามมาตรา
ดังกล่าวดำ�เนินการโดยอิสระ
ตามแนวทางที่เห็นสมควร
และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือ
ร่างกฎหมายในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ดำ�เนินการตามมาตรา ๒๕๘ ง.
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔)
หรือ จ. ด้านการศึกษา
ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
เพื่อให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ ที่กำ�หนด

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
๒. เร่งรัด ติดตามการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด

ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำ�เนินการปฏิรูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๕๘ ง.
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔)
หรือ จ. ด้านการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว ภายหลังจากที่ ครม. เห็นชอบ
ข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้ว
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บทความทางวิชาการ

เนื้อหา
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการดำ�เนินการ
ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์
(Result/Consequence)

ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
ความสอดคล้องและบูรณาการ
กับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ครม. และเมื่อ
ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยพลัน
ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่
มาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑
ของรัฐธรรมนูญกำ�หนด
๙. ความเห็นของ
ที่ประชุมร่วมกันของ
ประธานกรรมการ
ปฏิรูปทุกคณะ (ที่เสนอ
ต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเสนอแนะต่อ ครม.
ในเรื่องการดำ�เนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ)

ให้ที่ประชุมร่วมกันของ
ประธานกรรมการปฏิรูป
ทุกคณะ มีหน้าที่และอำ�นาจ
เสนอความเห็นต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะ
ต่อรัฐสภา ครม. หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
เกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ครม. มีมติต่อความเห็นของ
ที่ประชุมร่วมกันของประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะในเรื่อง
เกี่ยวกับการดำ�เนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ

๑๐. ร่างระเบียบเกีย่ วกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำ�เนินการ
ตามแผนการปฏิรปู ประเทศ
ตามข้อเสนอแนะของ
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

ให้ ครม. วางระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำ�เนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ
ตามข้อเสนอแนะของ
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำ�เนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดำ�เนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑. รายงานสรุปผล
การดำ�เนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ

ให้ สศช. จัดทำ�รายงาน
สรุปผลการดำ�เนินการประจำ�ปี
เสนอต่อที่ประชุมร่วม เพื่อให้
ความเห็นชอบและเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ สศช.
เสนอรายงานต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ ครม.
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
และรัฐสภาทราบภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากหน่วยงาน

๑. เร่งรัดและติดตาม
ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า
การดำ�เนินงานให้เป็นไปตาม ของการดำ�เนินการตามแผน
แผนการปฏิรูปประเทศ
การปฏิรปู ประเทศ ปัญหา อุปสรรค
๒. จัดทำ�ระบบข้อมูล
และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
ผลการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานของรัฐตามแผน
การปฏิรูปประเทศ
๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ก.ย. - ต.ค. ๖๐

31-41-MAC6.indd 39

จุลนิติ

39

10/27/17 11:26 AM

เนื้อหา
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการดำ�เนินการ
ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์
(Result/Consequence)

๑๒. รายงานในกรณี
ที่มีปัญหาอุปสรรค
ที่ไม่อาจดำ�เนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศได้และเป็น
เรื่องด่วน หรือในกรณีมี
เหตุอน่ื ใดเป็นการเร่งด่วน
เฉพาะเรื่อง

ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค
ที่ไม่อาจดำ�เนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศได้
และเป็นเรื่องเร่งด่วน
หรือในกรณีมีเหตุอื่นใด
เป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่อง
ให้ สศช. โดยความเห็นชอบ
ของ คกก. ปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง
รายงานปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
ให้ ครม. คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน
เพื่อพิจารณาดำ�เนินการต่อไป

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
๒. จัดทำ�ระบบข้อมูล
หน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่สามารถ
ดำ�เนินการตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ

ทำ�ให้ฝ่ายบริหารหรือ ครม.
สามารถดำ�เนินการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดำ�เนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือกรณีที่มี
เหตุอื่นใดเป็นการเร่งด่วน
เฉพาะเรื่องได้

๑๓. รายงานความคืบหน้า
ในการดำ�เนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
ทุก ๓ เดือน

ในระหว่างระยะเวลาที่ ครม.
ต้องแจ้งความคืบหน้าในการ
ดำ�เนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
ทุก ๓ เดือน ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่
ของ สศช. ในการจัดทำ�รายงาน
ดังกล่าวเสนอต่อ ครม. ไม่ช้า
กว่า ๑๐ วัน ก่อนครบกำ�หนด
๓ เดือน ดังกล่าว

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่กำ�หนด

ครม. ดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๐

กรณีที่กระทรวง หน่วยงานของรัฐ ดำ�เนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำ�เนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔. เรื่องที่กระทรวง
กระทรวงหรือหน่วยงาน
หน่วยงานของรัฐ
ของรัฐที่มีหน้าที่และอำ�นาจ
เสนอเรื่องต่อ ครม.
ที่เกี่ยวข้องนำ�เสนอเรื่อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ต่อ ครม.
แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามทีก่ ำ�หนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนการปฏิรูป
ประเทศ
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วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำ�หนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้รับการ
ดำ�เนินการโดยกระทรวง หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และ
อำ�นาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
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บทความทางวิชาการ

กล่าวโดยสรุป หน้าที่และอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติที่ได้กล่าวอ้างถึงคณะรัฐมนตรีไว้รวม
ประมาณ ๒๖ แห่งด้วยกัน โดยเป็นการกล่าวถึงอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีในแง่มมุ ต่าง ๆ อาทิ การให้ความ
เห็นชอบแผนการปฏิรปู ประเทศ การให้เป็นหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรีทจี่ ะก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้ทกุ
หน่วยงานด�ำเนินการ ตลอดจนให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ และการจ�ำแนกแยก
ด้านการปฏิรูปประเทศ นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ส่วนพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ�ำนาจ
ของคณะรัฐมนตรีได้มีบทบัญญัติที่กล่าวอ้างถึงคณะรัฐมนตรีไว้รวมประมาณ ๓๖ แห่งด้วยกัน อาทิ
การก�ำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเพือ่ บรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติตอ้ งให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้ง ตลอดจนวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติท�ำหน้าที่รัฐสภา ตลอดจนรับผิดชอบต่อมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
ในปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากมีกรณีดงั กล่าวให้วฒ
ุ สิ ภามีมติเสนอเรือ่ ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรวมทั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด�ำเนินการต่อไป หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
บทบาทภารกิจของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานศึกษา วิเคราะห์ และ
กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่ามีภารกิจที่มีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นหลายพันธกิจ
โดยเฉพาะในมิติของการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีพระราชบัญญัติการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกรอบหรือแนวทางในการด�ำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
และประชาชน และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนสืบไป
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