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 ๑ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดท�ามติคณะรัฐมนตรี รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 
  ๒ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. .... ซึง่คณะรฐัมนตรี เป็นผูเ้สนอ ได้รบัการบรรจรุะเบยีบวาระการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิครัง้ที ่๒๖/๒๕๖๐ เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเรื่องด่วน ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติรับหลักการ เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ เมื่อคณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และได้รบัการบรรจรุะเบียบวาระการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิในคราวประชมุ ครัง้ที ่๓๘/๒๕๖๐ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๒ มถุินายน ๒๕๖๐ 
เป็นเรือ่งด่วน ซึง่เมือ่จบการพิจารณาในวาระทีส่อง ข้ันพจิารณาเรยีงตามล�าดับมาตราแล้ว ทีป่ระชมุสภานติิบัญญัติแห่งชาติได้พจิารณาต่อไป 
ในวาระที่สาม โดยลงมติในวาระที่สามเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย.

การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

บทน�ำ
 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หรอืรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั ได้ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งในค�าปรารภประเด็นหนึ่งได้มีการ
กล่าวถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไว้เป็นครั้งแรก  
รวมทั้งยังก�าหนดให้มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ  
และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
 ในส่วน “ยุทธศาสตร์ชาติ” ตามมาตรา ๖๕ ได้ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาต ิ
เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ 
โดยการจัดท�า การก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีก่ฎหมายบญัญตั ิทัง้น้ี กฎหมายดงักล่าวต้องมบีทบญัญตัเิกีย่วกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
 ในด้าน “การปฏิรูปประเทศ” ตามหมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙  
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ โดยเฉพาะในมาตรา ๒๕๙ น้ันได้ก�าหนดให้การปฏริปูประเทศตามหมวดนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศ ซึง่อย่างน้อยต้องมวีธิกีาร
จดัท�าแผน การมส่ีวนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ขัน้ตอนในการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ
การวัดผลการด�าเนนิการ และระยะเวลาด�าเนนิการปฏริปูประเทศทกุด้านซึง่ต้องก�าหนดให้เริม่ด�าเนนิการ
ปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
ว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการตรากฎหมาย และประกาศใช้บังคับภายใน ๑๒๐ วัน 
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
 ดงันัน้ เพือ่อนวุตัใิห้เป็นไปตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูดงักล่าว คณะรฐัมนตร ี(พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี) จึงได้มีมติเม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัต ิ
แผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏรูิปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตักิารจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้น�า
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และต่อมาเม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ และให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป๒ 

นางวรรณวิมล  สินุธก๑  
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 ปัจจุบัน พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายแล้ว
 จากหลักการที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศดังกล่าว  
ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี(สลค.) ในฐานะหน่วยงานทีม่ภีารกิจส�าคญัในการสนับสนุนกระบวนการ
ตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรใีนการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลในมติใิหม่ทีม่พีนัธกจิหลากหลายด้าน
เพิม่ข้ึน คอื (๑) กรอบพนัธกิจเกีย่วกับการปฏริปูประเทศ (๒) การจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิและ (๓) การสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ในการนี้ สลค. จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถหรือศักยภาพ 
ของระบบงานในการศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ให้สอดคล้องกบับทบัญญติัและเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู รวมทัง้เตรยีมการศกึษาแนวทางการวเิคราะห์ 
เรือ่งเพือ่เสนอต่อคณะรฐัมนตร ี ทัง้นี ้ เพือ่ให้การด�าเนินการตามยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏิรปูประเทศ 
สมัฤทธิผ์ลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตำมกรอบแนวทำง 
กำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ
 กระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องและการจัดท�าบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ๓ เพื่อให้ได้ผลสรุปของการตัดสินใจที่ดีหรือ
เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ จะพิจารณาใน ๓ มิติ ดังนี้
 ๑.	มิติเน้ือหา	 (Content)	 :	 เป็นการจัดท�าเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศและ
ยทุธศาสตร์ชาตเิสนอคณะรฐัมนตรีของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิกระทรวง กรม หรอืหน่วยงานต่าง ๆ 
ซึง่จะต้องเป็นเรือ่งตามพระราชบญัญตักิารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัแิผน
และข้ันตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ/หรือเรื่องที่อยู่ในประเภทเรื่องที่เสนอ 
คณะรัฐมนตรไีด้ และมีรายละเอยีดสาระส�าคญัของเรือ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการเสนอเรือ่ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๒.	มิตด้ิานขัน้ตอนกระบวนการ	(Process)	:	เป็นการจดัท�าข้อมลูบนัทกึเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
ของ สลค. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง การสรุป
สาระส�าคัญของเรื่อง ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องเดิมและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ
การจัดท�าประเดน็ข้อพจิารณา ข้อสงัเกต ผลกระทบ และข้อเสนอแนะทางเลอืกและแนวทางการตดัสินใจ 
ต่อคณะรัฐมนตรี
 ๓.	มิตด้ิานผลลัพธ์	(Result/Consequence)	: เป็นขัน้ตอนในการจัดท�ามตคิณะรฐัมนตรีในเรือ่ง
ทีค่ณะรฐัมนตรไีด้พจิารณา และมมีตอินมุตั ิเห็นชอบ รบัทราบ หรอืสัง่การใด ๆ ตลอดจนการมหีนังสอืแจ้ง
มตคิณะรัฐมนตรีไปยงัคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ด�าเนนิการต่อไป

  ๓พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัจนัทร์ที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.
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 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องและการจัดท�าบันทึก
เสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตรตีามกรอบแนวทางการปฏิรปูประเทศและยุทธศาสตร์ชาต ิสามารถพิจารณา
ได้จากแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ร.บ. การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐    
พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติคณะรัฐมนตรีที่ดี	

มีคุณภาพ	มุ่งผลสัมฤทธิ์

   ยุทธศาสตร์ชาติ
   แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
   เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
   ในยุทธศาสตร์ชาติ
   แผนการปฏิรูปประเทศ
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
   และสังคมแห่งชาติ
   นโยบายของรัฐบาล
   มติคณะรัฐมนตรี
   ที่เป็นหลักการทางนโยบาย
   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
               ฯลฯ

กระบวนการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี

    พ.ร.บ. และกฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย
    ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
    ด้านต่าง ๆ
    กรอบมิติของการบริหาร
    ราชการแผ่นดินตาม
    รัฐธรรมนูญฯ
    - การบริหารราชการแผ่นดิน
    - การปฏิรูปประเทศ
    - การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
    - การสร้างความสามัคคี
      ปรองดอง 
               ฯลฯ

สภาพแวดล้อม	บริบททาง
การเมือง	เศรษฐกิจและสังคม

  กระทรวง ทบวง กรม หรอื
หน่วยงานของรฐัทีน่�ากฎหมาย 

นโยบาย แผนไปปฏบิตัิ

ระบบการวเิคราะห์ กล่ันกรอง
เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
ตามแนวทางปฏริปูและ

ยทุธศาสตร์ชาตเิพือ่การบริหาร
ราชการแผ่นดนิ

บริบทในการปฏิรูปประเทศและ
การก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ

กฎหมาย/ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
เรือ่งทีเ่สนอ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรือ่งและการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฯลฯ

รัฐธรรมนูญ
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หลักกำรและแนวทำงกำรวิเครำะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตำมกรอบแนวทำง 
กำรปฏริปูประเทศและยทุธศำสตร์ชำติ
 การวเิคราะห์เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรตีามกรอบแนวทางการปฏริปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 
ได้อาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนี้
 ๑.	หลักวิธีการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
   การวิเคราะห์และกล่ันกรองเรื่องอย่างหลากหลายแง่มุม และครอบคลุมทุกมิติท่ีเก่ียวข้อง
โดยเฉพาะกรอบพันธกิจในด้านกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก 
การบริหารราชการตามปกติจะท�าให้สามารถเข้าใจเรื่องได้อย่างถ่องแท้ และมองเห็นประเด็นส�าคัญ 
ของเรือ่งทีเ่สนอคณะรฐัมนตรว่ีามคีวามสอดคล้องกับนโยบายและยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ของรฐับาล หรอื 
มีปัญหาและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ในการนี้ 
การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก ดังนี้
   ๑.๑	ด้านเชิงวิชาการหรือหลักการ
     ภารกิจการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยการศึกษาและ 
ท�าความเข้าใจบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในกรอบหน้าที่และอ�านาจ หรือพันธกิจของ
คณะรฐัมนตรีทีเ่พ่ิมขึน้ โดยเฉพาะกรอบการปฏริปูประเทศและการมยีทุธศาสตร์ชาติ ว่าเกีย่วข้องกบัหน้าที่
และอ�านาจของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องด�าเนินการ ทั้งในระดับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและในระดับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรฐัมนตรใีห้เป็นไปโดยถกูต้อง ชอบด้วยรฐัธรรมนูญและกฎหมาย รวมทัง้หลกัธรรมาภิบาลของ
การใช้อ�านาจรัฐในฝ่ายบริหาร

๑.๒	ด้านเชิงกฎหมายและนโยบาย
     การติดตามนโยบายและข้อส่ังการของคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
บทบาทขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและภายหลัง
ประกาศใช้รฐัธรรมนญูฯ แล้ว จะด�าเนนิการต่อหรอืสบืเน่ืองประการใด โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบั
การใช้อ�านาจของคณะรัฐมนตรใีนการบรหิารราชการแผ่นดนิ ทัง้ในส่วนหมวดต่าง ๆ  และบทเฉพาะกาล
ของรฐัธรรมนญู ตลอดจนการบรหิารราชการแผ่นดนิในระยะเปลีย่นผ่านในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น การเกดิขึน้
ของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามรฐัธรรมนญูท่ีคณะรฐัมนตรต้ีองอนมุตั ิแต่งตัง้หรอืเหน็ชอบการด�าเนนิงาน
   ๑.๓	ด้านเชิงการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
     การมีโครงสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบงานในการศึกษา วิเคราะห์ 
และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีระบบการกลั่นกรองและวิเคราะห์เรื่องและระบบข้อมูล 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏริปูประเทศและยุทธศาสตร์ชาตเิน่ืองจากเป็นเร่ืองทีม่คีวามส�าคญัต่อการขับเคลือ่น
การพฒันาประเทศภายใต้รฐัธรรมนญูใหม่ และต้องค�านึงถงึปัจจัยการเปลีย่นแปลงในระดบัรฐัธรรมนญู 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องในส่วนทีเ่กีย่วกบักรอบยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏิรูปประเทศด้วย รวมทัง้ส่วนทีอ่ยู่ 
ในอ�านาจของคณะรฐัมนตรใีนการให้ความเหน็ชอบ อนุมตั ิหรอืด�าเนินการไว้ล่วงหน้า ตลอดจนบทบาท
ในการเร่งรดั ก�ากบั และติดตามการบรหิารราชการแผ่นดนิในกรอบของยทุธศาสตร์และการปฏริปูประเทศ
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 ๒.	แนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
   แนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด�าเนนิการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตักิารจัดท�ายทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ถอืเป็น
เนือ้หาทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิการวิเคราะห์กลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีซ่ึงมสีาระส�าคญั ดงัน้ี
   ๒.๑	แนวทางปฏิรูปประเทศ ให้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน (๑) ด้านการเมือง 
(๒) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยติุธรรม (๕) ด้านการศกึษา 
(๖) ด้านเศรษฐกจิ (๗) ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (๘) ด้านสาธารณสขุ (๙) ด้านสือ่สารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐) ด้านสังคม และ (๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด๔ 
   ๒.๒	ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  
(๒) เป้าหมายการพฒันาประเทศในระยะยาว (อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้านความมัน่คงของประเทศ 
ด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชน) ก�าหนดระยะ
เวลาท่ีต้องด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย และตวัชีว้ดัการบรรลเุป้าหมาย และ (๓) ยทุธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ๕ 

 ๓.	บทบัญญตัสิาระส�าคญัเกีย่วกบัการปฏิรปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาตติามนยัของรฐัธรรมนูญ	
มีกรอบแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีอนุวัติให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้

เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๑.	ร่างยุทธศาสตร์ชาติ    ให้มี “คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ” 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการมีหน้าที่และอ�านาจ 
ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  
โดยในส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)  
เป็นผู้แต่งตั้ง
   เมื่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด�าเนินการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์
ชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอต่อ 
ครม. เพื่อพิจารณา 
ในกรณีที่ ครม. เห็นควรแก้ไข 
เพิ่มเติมในเรื่องใดให้ส่งคืน 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติด�าเนินการ
   ให้ ครม. น�าร่างยุทธศาสตร์
ชาติเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

   ๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และเสนอเร่ืองตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก�าหนด
   ๒. จัดท�าระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่องและระบบ
ข้อมูลคณะกรรมการ

   มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น 
กรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน 
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

  ๔มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐.
  ๕มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐.
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เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

๒.	แผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก�าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติิิ

   เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
ให้ คกก. จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านจัดท�าแผนแม่บทฯ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอ ครม.
   แผนแม่บทและแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด�าเนินการปฏิรูประเทศ
ต้องมีความสอดคล้องกัน
   ในกรณีที่ คกก. จัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่าจ�าเป็น
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท 
ให้ขอความเห็นชอบจาก คกก. 
ยุทธศาสตร์ชาติ และ ครม. ก่อน 
แล้วจึงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

  วิเคราะห์ กล่ันกรอง และเสนอ
เรื่องต่อ ครม. โดยพิจารณา
บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่กฎหมายก�าหนด

  แผนแม่บทท่ี ครม. ให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามน้ัน รวมท้ังการจัดท�างบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

๓.	ความเห็นของ	คกก.	
ยุทธศาสตร์ชาติต่อ	ครม.	
ในเร่ืองการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

    คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
มีหน้าที่และอ�านาจเสนอ
ความเห็นต่อ ครม. ในเรื่อง
เกี่ยวกับการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการ
ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

๔.	ร่างระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม	ตรวจสอบ
และประเมินผล
การด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ	
(ตามข้อเสนอแนะของ 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ)

    ให้ ครม. วางระเบียบเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามข้อเสนอแนะของ 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
    การวางระเบียบเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานขององค์กร
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ 
ให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ประสานและปรึกษากับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐขององค์กร 
ดังกล่าวด้วย

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค.  ๖๐ 37จุลนิติ

เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

๕.	รายงานสรุปผลการ
ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติประจ�าปี

  ให้ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จัดท�ารายงาน
สรุปผลการด�าเนินการประจ�าปี
เสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ครม. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง และ
รัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันท่ีได้รับรายงานจาก
หน่วยงาน ท้ังน้ี รายงานดังกล่าว
อย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้า
ของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย

    ๑. เร่งรัด ติดตาม
การด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
    ๒. จัดท�าระบบข้อมูลผล
การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
    ๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

   ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า
ของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ ปัญหา อุปสรรค และ 
ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ

๖.	รายงานในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐ
ไม่ด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงหรือไม่แจ้ง	
การด�าเนินการให	้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ	หรือแผนแม่บท
เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ

   ในกรณีที่การด�าเนินการใด
ของหน่วยงานของรัฐ
ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติหรือแผนแม่บท ให้ คกก. 
จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึง
ความไม่สอดคล้องและ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงและเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐด�าเนินการประการใด
แล้วให้แจ้งให้ คกก. จัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติทราบภายใน 
๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
   ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ด�าเนินการแก้ไขหรือไม่แจ้ง
ให้ คกก. จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
ทราบภายในก�าหนดเวลา 
ให้ คกก. จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
รายงานให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อ 
ครม. เพ่ือทราบและส่ังการต่อไป 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กร
อิสระหรือองค์กรอัยการ 
ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐขององค์กรดังกล่าว
เพื่อพิจารณาด�าเนินการ
ตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป

วิเคราะห์ กล่ันกรอง
และเสนอเร่ืองต่อ ครม.

   ท�าให้หน่วยงานของรัฐในฝ่าย
บริหารจะสามารถด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการด�าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๐38 จุลนิติ

เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๗.	ร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ

     ให้มีคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่ง ครม. แต่งตั้ง  
รวม ๑๐ ด้าน และด้านอื่น 
ตามที่ ครม. ก�าหนด
เพื่อท�าหน้าที่จัดท�า
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
     การจัดท�าแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน จะท�าเป็น
แผนเดียวกัน หรือแยกเป็นแผน
แต่ละด้านหรือหลายด้านรวมกัน
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้อง 
กับแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ
     ให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ
เสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว
ต่อ ครม. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน 
และเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จาก ครม. และรายงานต่อรัฐสภา
เพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
และใช้บังคับต่อไป

      ๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
      ๒. เร่งรัด และติดตาม
การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
      ๓. จัดท�าระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่อง และระบบ
ข้อมูลคณะกรรมการ

      มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อ
ก�าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ด�าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 
ไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
      ให้เป็นหน้าท่ีของ ครม. ท่ีจะ
ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผน
การปฏิรูปประเทศ

๘.	ข้อเสนอแนะหรือ
ร่างกฎหมายในการ
แกไ้ขปรบัปรงุกฎหมาย
เพื่อด�าเนินการตาม
มาตรา	๒๕๘	ง.	
ด้านกระบวนการยุติธรรม	
(๔)	หรือ	จ.	ด้านการศึกษา	
ของรัฐธรรมนูญ

     การปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรมและ
ด้านการศึกษา ตามมาตรา ๘ 
วรรคสี่ ให้ คกก. ตามมาตรา 
ดังกล่าวด�าเนินการโดยอิสระ
ตามแนวทางที่เห็นสมควร 
และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือ
ร่างกฎหมายในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ด�าเนินการตามมาตรา ๒๕๘ ง. 
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) 
หรือ จ. ด้านการศึกษา 
ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
เพื่อให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร ์
ด้านต่าง ๆ ที่ก�าหนด

      ๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และเสนอเรื่องต่อ ครม. 
      ๒. เร่งรัด ติดตามการ
ด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

     ท�าให้หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนินการปฏิรูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๕๘ ง. 
ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) 
หรือ จ. ด้านการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว ภายหลังจากท่ี ครม. เห็นชอบ
ข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้ว
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค.  ๖๐ 39จุลนิติ

เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
ความสอดคล้องและบูรณาการ
กับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ครม. และเมื่อ 
ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยพลัน 
ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่
มาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑ 
ของรัฐธรรมนูญก�าหนด

๙.	ความเห็นของ
ที่ประชุมร่วมกันของ
ประธานกรรมการ
ปฏิรูปทุกคณะ	(ที่เสนอ
ต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อเสนอแนะต่อ ครม. 
ในเรื่องการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ)

  ให้ที่ประชุมร่วมกันของ
ประธานกรรมการปฏิรูป
ทุกคณะ มีหน้าที่และอ�านาจ
เสนอความเห็นต่อ คกก. 
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะ
ต่อรัฐสภา ครม. หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
เกี่ยวกับการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ครม. มีมติต่อความเห็นของ
ที่ประชุมร่วมกันของประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะในเรื่อง
เกี่ยวกับการด�าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ

๑๐.	ร่างระเบียบเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม	ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ	
ตามข้อเสนอแนะของ	
คกก.	ยุทธศาสตร์ชาติ

  ให้ ครม. วางระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ
ตามข้อเสนอแนะของ 
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑.	รายงานสรุปผล
การด�าเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ

  ให้ สศช. จัดท�ารายงาน
สรุปผลการด�าเนินการประจ�าปี
เสนอต่อที่ประชุมร่วม เพื่อให ้
ความเห็นชอบและเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้ สศช. 
เสนอรายงานต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ ครม.
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 
และรัฐสภาทราบภายใน 
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานจากหน่วยงาน

   ๑. เร่งรัดและติดตาม
การด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
   ๒. จัดท�าระบบข้อมูล
ผลการด�าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐตามแผน
การปฏิรูปประเทศ
   ๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า
ของการด�าเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
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เนื้อหา	
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�าเนินการ
ในส่วนของ	สลค.

ผลลัพธ์	
(Result/Consequence)

๑๒.	รายงานในกรณี
ที่มีปัญหาอุปสรรค
ที่ไม่อาจด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศได้และเป็น
เรื่องด่วน	หรือในกรณีมี
เหตุอ่ืนใดเป็นการเร่งด่วน
เฉพาะเรื่อง

    ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค
ที่ไม่อาจด�าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศได้
และเป็นเรื่องเร่งด่วน 
หรือในกรณีมีเหตุอื่นใด
เป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่อง 
ให้ สศช. โดยความเห็นชอบ
ของ คกก. ปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง
รายงานปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
ให้ ครม. คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 
หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน 
เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

   ๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
   ๒. จัดท�าระบบข้อมูล
หน่วยงานของรัฐท่ีไม่สามารถ
ด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

  ท�าให้ฝ่ายบริหารหรือ ครม.
สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการด�าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือกรณีที่มี
เหตุอื่นใดเป็นการเร่งด่วน
เฉพาะเรื่องได้

๑๓.	รายงานความคืบหน้า
ในการด�าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ	
ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
ทุก	๓	เดือน

    ในระหว่างระยะเวลาที่ ครม. 
ต้องแจ้งความคืบหน้าในการ
ด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
ทุก ๓ เดือน ตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่
ของ สศช. ในการจัดท�ารายงาน
ดังกล่าวเสนอต่อ ครม. ไม่ช้า
กว่า ๑๐ วัน ก่อนครบก�าหนด 
๓ เดือน ดังกล่าว

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม. 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่ก�าหนด

  ครม. ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗๐

กรณีที่กระทรวง	หน่วยงานของรัฐ	ด�าเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐

และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๑๔.	เรื่องที่กระทรวง
หน่วยงานของรัฐ
เสนอเรื่องต่อ	ครม.	
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ	
หรือแผนการปฏิรูป
ประเทศ

    กระทรวงหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่และอ�านาจ
ที่เกี่ยวข้องน�าเสนอเรื่อง
ต่อ ครม.

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้รับการ
ด�าเนินการโดยกระทรวง หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และ
อ�านาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ

31-41-MAC6.indd   40 10/27/17   11:26 AM



บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค.  ๖๐ 41จุลนิติ

 กล่าวโดยสรุป หน้าที่และอ�านาจของคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติที่ได้กล่าวอ้างถึงคณะรัฐมนตรีไว้รวม
ประมาณ ๒๖ แห่งด้วยกนั โดยเป็นการกล่าวถงึอ�านาจของคณะรฐัมนตรใีนแง่มมุต่าง ๆ  อาทิ การให้ความ
เหน็ชอบแผนการปฏิรปูประเทศ การให้เป็นหน้าทีข่องคณะรฐัมนตรทีีจ่ะก�ากับดแูลและสนับสนนุให้ทกุ
หน่วยงานด�าเนนิการ ตลอดจนให้คณะรัฐมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมการปฏริปูประเทศ และการจ�าแนกแยก
ด้านการปฏิรูปประเทศ นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญก�าหนด
 ส่วนพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ�านาจ
ของคณะรัฐมนตรีได้มีบทบัญญัติที่กล่าวอ้างถึงคณะรัฐมนตรีไว้รวมประมาณ ๓๖ แห่งด้วยกัน อาทิ  
การก�าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทเพือ่บรรลุเป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาตต้ิองให้คณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ
และให้มีผลผกูพนัหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้อง กรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ
เป็นอ�านาจของคณะรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้ง ตลอดจนวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติท�าหน้าที่รัฐสภา ตลอดจนรบัผดิชอบต่อมติคณะรฐัมนตรหีรอืการด�าเนินงานของคณะรฐัมนตรี
ในปัญหาเกีย่วกบัการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ หากมกีรณดีงักล่าวให้วฒุสิภามีมตเิสนอเรือ่ง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรวมทั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ด�าเนินการต่อไป หากศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี
เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
 บทบาทภารกิจของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานศึกษา วิเคราะห์ และ 
กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัต ิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่ามีภารกิจที่มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นหลายพันธกิจ  
โดยเฉพาะในมิติของการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยมีพระราชบัญญัติการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นกรอบหรือแนวทางในการด�าเนินการ	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
และประชาชน	และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายให้มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	
และยั่งยืนสืบไป
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