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รและสัางพระราชบั
ญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
งคมแหงชาติ พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ซึง่ ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พ.ศ. .... ในวาระทีห่ นึง่ และลงมติรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไวพจิ ารณา
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึง่ มีจาํ นวน ๒๔ คน เพือ่ พิจารณา โดยมีกาํ หนดการแปรญัตติ
ภายใน ๑๕ วัน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ชุดนี้
ปจจุบนั รางพระราชบัญญัตฉิ บับนีอ้ ยูร ะหวางการพิจารณาในวาระทีส่ องของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เหตุผล
โดยทีป่ จ จุบนั สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมภี ารกิจที่
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติและกฎหมายวาดวย
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ สมควรปรับปรุงโครงสราง หนาที่และอํานาจของ
*ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.
ก.ย. - ต.ค. ๖๑

93-103-MAC6.indd 93

จุลนิติ

๙๓

11/13/18 3:31 PM
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในทํานองเดียวกับพระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๒ ตามที่คุนเคยกัน และเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธกี ารในการจัดทํา ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เสียใหม เพื่อใหสอดคลองและบูรณาการกับยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศตาง ๆ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” หมายความวา การขยายกําลังและเพิม่ ผลการผลิต
ของชาติทุกระดับทั่วทุกทองถิ่น โดยการเพิ่มผลิตภาพและการใชการพัฒนานวัตกรรมในทุกดานและ
ทุกระดับจากการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การแจกแจงรายไดอยางเปนธรรม การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การทําใหดขี นึ้ โดยทัว่ ถึงและทัดเทียมกันซึง่ ภาวะการศึกษา อนามัย ทีอ่ ยูอ าศัย โภชนาการ
และสวัสดิการอื่นของประชาชน ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการนั้น โดยมุงไปสูการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน
“แผน” หมายความวา รายการเกีย่ วกับการประสานโครงการพัฒนาและแผนงานตาง ๆ
ที่คัดเลือกมาแลวของประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบางประเภทในทองถิ่นหนึ่ง
ทองถิ่นใด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ และใหสอดคลองกับความสามารถทาง
ดานกําลังเงินและกําลังทรัพยากรอื่น ๆ
“แผนงาน” หมายความวา ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกันตั้งแต
สองโครงการขึน้ ไป ใหมขี นั้ ตอนการดําเนินงานทีส่ อดคลองสัมพันธกนั ในอันทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการ
“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม
ที่มีวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานโดยแนชัด ซึ่งจะกระทําโดย
หนวยงานของรัฐหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด อันมิใชเปนการบริหารงานตามปกติของหนวยงานนั้น
“ยุทธศาสตรชาติ” หมายความวา ยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ
“แผนการปฏิรูปประเทศ” หมายความวา แผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมาย
วาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น

๙๔

93-103-MAC6.indd 94

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/13/18 3:31 PM

รางกฎหมายที่นาสนใจ

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา
(๑) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ องคการของรัฐบาล กิจการของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ
(๒) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัดทีก่ ระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑)
มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ ๕๐
ทั้งนี้ ความใน (๑) และ (๒) ไมรวมถึงหนวยงานที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน
หรือธุรกิจประกันภัย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
“สภา” หมายความวา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
“ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
“กรรมการสภา” หมายความวา กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๒) การยกเลิกบทบัญญัติฉบับอื่น (รางมาตรา ๓)
กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๔) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๖)
๔.๑) องคประกอบของสภา ประกอบดวย
ประธานสภา ๑ คน และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน ๑๕ คน ซึ่งทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ จากบุคคลซึง่ มีความรูค วามเชีย่ วชาญหรือมีประสบการณในทางเศรษฐกิจ
และสังคมตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และใหปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เปนกรรมการสภา
๔.๒) เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
กําหนดใหเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการ
สภาและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ
๔.๓) กรรมการสภา
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจของสภา สภาอาจมีมติ
ใหเชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการที่มีหนาที่และอํานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา
หรือผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขารวมประชุม
เปนครั้งคราวในฐานะกรรมการสภาดวยก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหผูซึ่งไดรับเชิญและมาประชุมมีฐานะเปน
กรรมการสภาสําหรับการประชุมครั้งที่ไดรับเชิญนั้น
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๕) หนาที่และอํานาจของสภา (รางมาตรา ๗)
(๑) กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก
(๒) จัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) เสนอแนะ ใหคําปรึกษา และใหความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทัง้ การแกไขเพิม่ เติมหรือปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในดานตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี
(๔) ใหความเห็น คําปรึกษา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนา
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(๕) พิจารณาขอเสนองบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจซึง่ มิใชบริษทั มหาชนจํากัด
สําหรับสินทรัพยถาวรที่เพิ่มขึ้นเพื่อใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจํานวนเงินที่ใชจาย
เพื่อการนี้ ไมวาจายจากงบประมาณแผนดิน เงินกูยืม เงินกําไรที่ไดสะสมไว หรือเงินอื่นใดก็ตาม
โดยมีขนั้ ตอนและหลักเกณฑตามประกาศทีส่ ภากําหนด และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาใหความเห็นชอบ
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่
สภามอบหมาย
(๗) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําได
เมื่อเห็นสมควร
(๘) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนหนาทีข่ องสภา หรือตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการตาม (๖)
ใหเปนไปตามทีส่ ภากําหนด และใหนาํ ความในมาตรา ๑๑ มาใชบงั คับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ดวยโดยอนุโลม
๖) ประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
๖.๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม (รางมาตรา ๘)
(๑) มีอายุไมเกิน ๗๕ ป
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
(๖) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือผูดํารงตําแหนงอื่นใน
พรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๒ ป

๙๖

93-103-MAC6.indd 96

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

11/13/18 3:31 PM

รางกฎหมายที่นาสนใจ

(๗) ไมเคยถูกถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
จากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
๖.๒) วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๙)
ประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
๔ ป โดยเมื่อครบกําหนดตามวาระและยังไมไดแตงตั้งขึ้นใหม ใหประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรง
คุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานสภาหรือ
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรง
คุณวุฒซิ งึ่ พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบั แตงตัง้ อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระ ไมได
๖.๓) การพนจากตําแหนงในกรณีอื่น (รางมาตรา ๑๐)
๖.๓.๑) ประธานสภาและกรรมการสภาผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงดวยสาเหตุ
(๑) ตาย (๒) ลาออก หรือ (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ๖.๑)
๖.๓.๒) ในกรณีทพ่ี น จากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดาํ เนินการแตงตัง้ ประธานสภา
หรือกรรมการสภาผูท รงคุณวุฒแิ ทนตําแหนงทีว่ า ง หรือในกรณีทม่ี กี ารแตงตัง้ กรรมการสภาผูท รงคุณวุฒิ
เพิม่ ขึน้ ในระหวางทีก่ รรมการสภาผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ แตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ใหผไู ดรบั แตงตัง้
ดังกลาวอยูใ นตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูข องประธานสภาและกรรมการสภาผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ ตนแทน
หรือไดรับแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระที่เหลืออยูของประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเหลือ
ไมถงึ ๑๘๐ วัน จะไมดาํ เนินการเพือ่ แตงตัง้ แทนหรือเพิม่ ขึน้ ก็ได และใหสภาประกอบดวยกรรมการสภา
ทั้งหมดที่มีอยู
๖.๓.๓) การดํารงตําแหนงของประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือที่ดํารงตําแหนงแทน หรือที่แตงตั้งเพิ่มขึ้น ถามีกําหนดเวลา
ไมถึง ๑ ป ไมใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม ๖.๒)
๗) การกําหนดองคประชุม ประธานในที่ประชุม และเสียงชี้ขาด (รางมาตรา ๑๑)
๗.๑) การประชุมของสภาตองมีกรรมการสภามาประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
กรรมการสภาทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
๗.๒) ประธานสภาเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานสภาไมมาประชุมหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหกรรมการสภาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
๗.๓) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการสภาคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
๘) คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง (รางมาตรา ๑๒)
๘.๑) การแตงตั้ง
การปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจของสภาเรื่องใดที่สภาเห็นวามีความจําเปนที่
ตองพิจารณาดําเนินการตามภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมายเปนพิเศษ หรือมีเหตุอนื่ เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั ิ
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รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....

ตามหนาที่และอํานาจของสภา ใหสภามีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อดําเนินการ
แทนสภาได
๘.๒) องคประกอบคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ประกอบดวย
ประธานกรรมการ ๑ คนและกรรมการอื่นอีกไมเกิน ๕ คน ซึ่งแตงตั้งจาก
กรรมการสภา ในกรณีจาํ เปน สภาอาจมีมติใหเชิญบุคคลซึง่ มีความรูค วามเชีย่ วชาญหรือมีประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา ใหเขารวมประชุมเปนครั้งคราวในฐานะกรรมการดวยก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหผูซึ่งไดรับเชิญและมาประชุมมีฐานะเปนกรรมการสําหรับการประชุมครั้งที่ไดรับเชิญนั้น และให
เลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานทําหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๘.๓) มติของสภา
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่และอํานาจ ตลอดจน
การปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรือ่ ง ใหเปนไปตามทีส่ ภากําหนด และเมือ่ คณะกรรมการ
พิเศษเฉพาะเรือ่ งไดมมี ติในเรือ่ งใดแลว ใหถอื วาเปนมติของสภา และใหสาํ นักงานดําเนินการตามมตินนั้
เวนแตสภาจะกําหนดเปนอยางอื่นเฉพาะกรณี
๙) การกําหนดคาตอบแทนของผูด าํ รงตําแหนงตาง ๆ ในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๓)
ประธานสภา กรรมการสภา ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ
อนุ ก รรมการ เลขานุ ก าร และผู  ช  ว ยเลขานุ ก ารในสภา คณะกรรมการพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ ง หรื อ
คณะอนุกรรมการ ไดรบั คาตอบแทน คาใชจา ย และประโยชนตอบแทนอืน่ ใดตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนด
๑๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๔)
กําหนดใหมแี ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนือ่ งในแตละชวงระยะเวลา ๕ ป โดยตองสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ
ยุทธศาสตรชาติ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของโลกและของประเทศ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่เหมาะสม ซึ่งตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการดําเนินการรวมกัน
และมุง ตอบสนองความเปนอยูท มี่ คี วามผาสุกและยัง่ ยืนของประชาชนทัง้ ในระดับชาติและระดับภูมภิ าค
โดยทีก่ ารประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหทาํ เปนพระบรมราชโองการ และเมือ่ ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๑๑) กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๕)
กําหนดใหสภากําหนดกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึง่ อยางนอย
ตองมีเนื้อหาในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานการพัฒนาเมืองและภูมภิ าค และดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยตองจัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคสวนตามวิธกี ารทีส่ ภากําหนด
ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงและแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดโดยสะดวกและทั่วถึง และตอง
มีการแสดงขอมูลที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นไดดวย
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๑๒) คณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๖)
๑๒.๑) กําหนดใหสภาแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติในแตละดานตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหครบถวน เพื่อทําหนาที่
ยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและเสนอสภาพิจารณา ทัง้ นี้ ใหนาํ ผลการรับฟงความคิด
เห็นมาพิจารณาประกอบการยกรางดวย
๑๒.๒) วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการยกรางแผน ใหเริ่มตั้งแตวันที่
สภาแตงตัง้ จนถึงวันทีม่ ปี ระกาศพระบรมราชโองการใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทัง้ นี้
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแผนในแตละดาน ใหเปนไปตามที่สภากําหนด
โดยใหประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการยกรางแผน ไดรับคาตอบแทน คาใชจาย
และประโยชนตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๑๓) ขั้นตอนการเสนอรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๗)
๑๓.๑) เมื่อสภาจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสร็จแลว ใหเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติเพือ่ พิจารณาความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ซึง่ ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
๑๓.๒) กําหนดใหสภานํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทผี่ า นการพิจารณา
ของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา ถาคณะรัฐมนตรีเห็นควรแกไขเพิม่ เติม
ในเรื่องใด ใหสภาแกไขเพิ่มเติมตามที่เห็นควร แลวสงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
๑๓.๓) เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภาเพือ่ ทราบแลว
ใหนายกรัฐมนตรีนาํ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขน้ึ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ ทรง
มีพระบรมราชโองการใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป
๑๔) การแกไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๘)
๑๔.๑) ในกรณีที่สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก หรือ
ยุทธศาสตรชาติเปลีย่ นแปลงไปจนไมสามารถหรือไมเหมาะสมทีจ่ ะดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติได หากสภาเห็นสมควรแกไขเพิม่ เติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพือ่ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหสภาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนดําเนินการ
๑๔.๒) เมือ่ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติแลว ใหสภาดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้ และเมือ่ ไดแกไขเพิม่ เติมแลวใหถอื เปนสวนหนึง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
๑๕) การดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๙)
๑๕.๑) จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปของหนวยงานของรัฐ และจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
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เมือ่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประกาศใชบงั คับแลว ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานของรัฐ และจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในกรณีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดใหการดําเนินการเรื่องใดตองมีการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือตองรวมมือกับภาคเอกชนหรือประชาชน การจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปของหนวยงานของรัฐตองกําหนดวิธีการเพื่อใหมีการดําเนินการดังกลาวดวย
๑๕.๒) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หนวยงานของรัฐมีหนาที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐตอสํานักงาน โดยตองแสดงผลใหเห็นถึง
การบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งโดยตรงและโดยออม ในกรณีที่
สํานักงานเห็นวาการดําเนินการของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
- การรายงานผลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภากําหนด โดยการ
รายงานผลนัน้ ตองไมซาํ้ ซอนและไมเพิม่ ขัน้ ตอนการรายงานผลการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตอง
รายงานผลการปฏิบัติงานตอสํานักงาน โดยสํานักงานสามารถนําขอมูลจากการรายงานผลดังกลาวไป
ใชประโยชนไดอยางบูรณาการ ทัง้ นี้ กําหนดใหเปนหนาทีข่ องคณะรัฐมนตรีทจี่ ะกํากับดูแลและสนับสนุน
ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดําเนินการใหเปนไปตาม ๑๔.๑) และ ๑๔.๒)
๑๖) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๒๐)
๑๖.๑) กําหนดใหมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๖.๒) หนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินงานในฐานะเจาหนาที่ฝายเลขานุการของสภา
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจยั และติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และของโลก รวมทัง้ ปญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และคาดการณแนวโนมการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ าํ คัญทัง้ ในบริบทประเทศและโลก เพือ่ จัดทําขอเสนอในเชิงนโยบายและมาตรการการพัฒนาประเทศ
หรือรองรับผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
สภาพิจารณา
(๓) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและประชาชนภาคสวนตาง ๆ
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๔) ดํ า เนิ น การในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

๑๐๐
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

(๕) จัดทําฐานขอมูลเศรษฐกิจและสังคม บัญชีประชาชาติของประเทศตาม
ระบบสากล เพื่อประกอบการจัดทํานโยบายการพัฒนาประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
(๖) จัดทํากรอบการลงทุนประจําปของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
(๗) จัดทําขอเสนองบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใชบริษัท
มหาชนจํากัด สําหรับสินทรัพยถาวรที่เพิ่มขึ้นเพื่อใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจํานวน
เงินที่ใชจายเพื่อการนี้ ไมวาจายจากงบประมาณแผนดิน เงินกูยืม เงินกําไรที่ไดสะสมไว หรือเงินอื่นใด
ก็ตาม โดยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขรายจายเหลานั้นเทาที่จําเปน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการสรางและการบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรนั้น ๆ และเสนอสภาเพื่อพิจารณา
(๘) พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม และของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลคาตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด รวมทัง้ ประสานแผนงานและโครงการพัฒนาดังกลาว เพือ่ วางแผนสวนรวมใหสอดคลองกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๙) สนับสนุนและประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคี
ที่เกี่ยวของ ในการจัดทําแผน แผนงาน และโครงการพัฒนา และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบในวงกวางตอการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรงรัด ปรับปรุง หรือเลิกลมโครงการพัฒนา
อันหนึ่งอันใด เมื่อเห็นสมควร
(๑๑) ขอใหหนวยงานของรัฐเสนอแผนงานและโครงการพัฒนา ขอเท็จจริง
ตลอดจนรายละเอียดที่จําเปนแกการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือการพิจารณา
ผลงานของโครงการพัฒนาทีก่ าํ ลังดําเนินการอยู หรือเชิญบุคคลหนึง่ บุคคลใดมาใหขอ เท็จจริง คําอธิบาย
ความเห็น หรือคําแนะนําไดเมื่อเห็นสมควร
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือสภามอบหมาย รวมทั้งออกระเบียบในสวนที่เกี่ยวของตาม
ความจําเปน
๑๖.๓) ในกรณีท่ีมีการขอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับหนาที่
และอํานาจของสภา สํานักงานอาจเสนอใหสภาพิจารณาใหความเห็นก็ได และในกรณีที่สํานักงานเปน
ผูใหความเห็น ใหรายงานสภาทราบดวย
๑๗) คณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ
(รางมาตรา ๒๑)
๑๗.๑) การแตงตั้ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานเกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศใหสภาแตงตั้งคณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติ
ก.ย. - ต.ค. ๖๑
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และการปฏิรูปประเทศ ทําหนาที่วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่สภามอบหมาย โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวอาจมีหลายคณะตามความจําเปน
๑๗.๒) องคประกอบ และหลักเกณฑ
ในแตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คนและกรรมการอื่นอีก
ไมเกิน ๕ คน ซึง่ สภาแตงตัง้ และใหเลขาธิการแตงตัง้ เจาหนาทีส่ ํานักงานทําหนาทีเ่ ลขานุการและผูช วย
เลขานุการ พรอมทั้ง นําหลักเกณฑเดียวกันกับสภาในเรื่องของวาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปู
ประเทศมาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
๑๗.๓) คณะทํางาน
กําหนดใหเลขาธิการแตงตั้งคณะทํางานใหแกคณะกรรมการประสานการ
ดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ
๑๘) วิธีการเพิ่มเติมในการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาประเทศ (รางมาตรา ๒๒)
เพือ่ ประโยชนในการระดมความคิดเห็นและประสบการณจากผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน
มารวมปฏิบตั งิ านใหเกิดผลดีในการพัฒนาประเทศ ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องสํานักงานนอกจากการปฏิบตั ิ
หนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานแลว สํานักงานอาจดําเนินการโดยวิธีการดังตอไปนี้ได
(๑) แตงตั้งบุคคลจากภาครัฐหรือภาคเอกชนเปนคณะกรรมการชํานาญการ
ในแตละดาน เพื่อทําหนาที่วิเคราะหปญหาการพัฒนาของประเทศ ติดตามสภาพการณทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของโลก และเสนอแนะการกําหนดเปาหมายระดับนโยบาย โดยองคประกอบ จํานวน
การแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการชํานาญการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีส่ ภากําหนด ทัง้ นี้ ใหเลขาธิการ
เปนประธานกรรมการ สวนกรรมการอืน่ ใหเลขาธิการเปนผูแ ตงตัง้ และแจงใหสภาทราบ และใหนาํ ความ
ในขอ ๖) มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการชํานาญการดวยโดยอนุโลม
(๒) เสนอแนะตอสภาเพือ่ ขอใหรฐั มนตรีเจาสังกัดของหนวยงานของรัฐมีคาํ สัง่ ให
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐแหงนั้นมาปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐนั้น ตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกิน ๑ ป โดยใหถือวาการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐนั้นเต็มเวลา
(๓) จางบุคคลทัง้ ในประเทศและตางประเทศ สถาบันการศึกษา หรือสถาบันแหงใด
โดยไดรบั อนุมตั จิ ากสภา เพือ่ ดําเนินการศึกษา คนควา วิจยั หรือปฏิบตั งิ านในเรือ่ งใดเปนพิเศษทีต่ อ งการ
ความรวดเร็วและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของบุคคลหรือสถาบันนั้นมาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเปนการเฉพาะคราว
๑๙) การกําหนดคาตอบแทนของผูด ํารงตําแหนงในคณะกรรมการประสานการดําเนิน
งานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการชํานาญการ (รางมาตรา ๒๓)

๑๐๒
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

กําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประสานการดําเนินงาน
ดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปู ประเทศ และคณะกรรมการชํานาญการ ไดรบั คาตอบแทน คาใชจา ย
และประโยชนตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๒๐) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๒๔)
กําหนดใหมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ มีหนาที่บริหารราชการของสํานักงาน รับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปน
ผูบ งั คับบัญชาขาราชการในสํานักงาน พรอมทัง้ กําหนดใหมรี องเลขาธิการเปนผูช ว ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการ
๒๑) บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๒๕ ถึง รางมาตรา ๒๘)
๒๑.๑) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่ ดํารงตําแหนงอยูใ นวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ปฏิบตั หิ นาทีส่ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ไปพลางกอนจนกวาจะไดมกี ารแตงตัง้ ประธานสภาและกรรมการสภาผูท รงคุณวุฒติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๒๕)
๒๑.๒) กําหนดใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้
ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๒๖)
๒๑.๓) บรรดาบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลู ก จ า งของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ให ถื อ ว า อ า งถึ ง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แลวแตกรณี (รางมาตรา ๒๗)
๒๑.๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามประกาศพระราชโองการ เรือ่ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทีใ่ ชอยูใ นวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ใหถอื วาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และใหยังคงใชไดตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(รางมาตรา ๒๘)
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