
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กลไกในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ 
และกำรสรำ้งควำมสำมัคคีปรองดอง 

 
 

ตำมที่ได้มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรของบำงองค์กรเพ่ือแก้ปัญหำและปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำทำงเศรษฐกิจและสังคม  กำรพัฒนำกำรเมือง   
และกำรปฏิรูปกฎหมำย  ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรในช่วงกำรเตรียมกำรในเรื่องยุทธศำสตร์ชำติ  
และกำรปฏิรูปประเทศ  ตลอดจนกำรด ำเนินกำรอื่นในช่วงระหว่ำงกำรจัดท ำและประกำศใช้บังคับ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และไม่เกิดควำมซ  ำซ้อน  โดยได้มีกำรยกเลิกพระรำชบัญญัติสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  พระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เว้นแต่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนสภำ 
ที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง  กองทุนพัฒนำกำรเมือง 
ภำคพลเมือง  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย  เพ่ือให้หน่วยงำนดังกล่ำวยังสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรสนับสนุนภำรกิจตำมที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยตำมควำมเหมำะสมได้ต่อไป  ตำมที่ก ำหนดในค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๗๑/๒๕๕๙  เรื่อง  กำรยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยสภำที่ปรึกษำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  กฎหมำยว่ำด้วยสภำพัฒนำกำรเมือง  และกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย  ลงวันที่  ๑๓  ธันวำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๕๙ 

โดยที่ปัจจุบันได้มีกำรก ำหนดภำรกิจและบทบำทของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ  ตลอดจนกำรด ำเนินกำร  
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นที่ชัดเจนแล้ว  สมควรปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำน
ข้ำงต้นไม่ให้มีควำมซ  ำซ้อน  ในขณะเดียวกันควรก ำหนดกลไกในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในกำรปฏิรูปและ  
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  เพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญและเร่งด่วนของรัฐบำล  
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิรูปและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  ประกอบกับ
มำตรำ  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย  (ฉบับชั่วครำว)  พุทธศักรำช  ๒๕๕๗  หัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติโดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ในค ำสั่งนี  
“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ   

และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“ผู้อ ำนวยกำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตรช์ำติ  
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ   
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมำตรำ  ๒๗/๒  แห่งพระรำชบัญญัติสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ให้โอนบรรดำกิจกำร  ทรัพย์สิน  งบประมำณ  สิทธิ  หนี   และภำระผูกพันและให้โอนข้ำรำชกำร  
พนักงำนรำชกำรลูกจ้ำงและอัตรำก ำลังของส ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ไปเป็นของหน่วยงำนของรัฐตำมที่นำยกรัฐมนตรีประกำศก ำหนด  โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์หรือขั นตอนที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกหมวด  ๓  แห่งพระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ให้โอนบรรดำกิจกำร  ทรัพย์สิน  งบประมำณ  สิทธิ  หนี   และภำระผูกพัน  และให้โอนพนักงำน

ลูกจ้ำงและอัตรำก ำลังของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมืองไปเป็นของสถำบันพระปกเกล้ำตำมที่
นำยกรัฐมนตรีประกำศก ำหนด  โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์หรือขั นตอน  
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมืองที่โอนมำปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัตงิำน
ในสถำบันพระปกเกล้ำ  ยังคงได้รับเงินเดือน  เงินประจ ำต ำแหน่ง  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
เท่ำที่เคยได้รับอยู่เดิมโดยให้สถำบันพระปกเกล้ำพิจำรณำน ำระเบียบว่ำด้วยกำรบริ หำรงำนบุคคล   
กำรจัดสวัสดิกำร  และสิทธิประโยชนอื่นแกผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมืองมำใช้บังคับ 
ไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็น 

บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกำศ  ค ำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใด 
ที่อ้ำงถึงส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง  และพนักงำนหรือลูกจ้ำงของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง   
ให้ถือว่ำอ้ำงถึงสถำบันพระปกเกล้ำ  พนักงำนหรอืลูกจ้ำงหรือผู้ปฏิบัติงำนในสถำบันพระปกเกล้ำ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกหมวด  ๔  แห่งพระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ 
ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมืองที่คงเหลือน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกหมวด  ๓  แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และให้โอนบรรดำกิจกำร  ทรัพย์สิน  งบประมำณ  สิทธิ  หนี   และภำระผูกพัน  และให้โอนพนักงำนลูกจ้ำง
และอัตรำก ำลังของส ำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยไปเป็นของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  
หรือหน่วยงำนของรัฐตำมที่นำยกรัฐมนตรีประกำศก ำหนด  โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด ำเนินกำร  
ตำมหลักเกณฑ์หรือขั นตอนที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยที่โอนมำปฏิบัติรำชกำร 
หรือปฏิบัติงำนในส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินหรือหน่วยงำนของรัฐตำมวรรคหนึ่งยังคงได้รับเงินเดือน  
เงินประจ ำต ำแหน่ง  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรเท่ำที่เคยได้รับอยู่เดิมโดยให้ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
พิจำรณำน ำระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล  กำรจัดสวัสดิกำร  และสิทธิประโยชนอื่นแกผู้ปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยมำใช้บังคับไปพลำงก่อนเท่ำที่จ ำเป็น 

ข้อ ๖ กำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรโอนบรรดำทรัพย์สิน  งบประมำณ  สิทธิ  หนี   
และภำระผูกพันของส ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง  
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย  ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นและสอดคล้องกับ
หลักกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๕/๑  ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๓/๒๕๖๐   
เรื่อง  กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ  และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  ลงวันที่  
๑๗  มกรำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ    
ที่  ๑๘/๒๕๖๐  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๓/๒๕๖๐  ลงวันที่  
๓  เมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐   

ข้อ ๗ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี เปน็  (๑๕)  ของมำตรำ  ๗  แห่งพระรำชบัญญัตปิรบัปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๔๖/๒๕๖๐   
เรื่อง  กำรจัดตั งส ำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ  ลงวันที่  ๒๕  ตุลำคม  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐ 

“(๑๕)  ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ  และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง” 

ข้อ ๘ ให้ส ำนักงำนเป็นส่วนรำชกำรรูปแบบเฉพำะเทียบเท่ำกรมที่ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
กระทรวง  หรือทบวงอยู่ในบังคับบัญชำขึ นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี  โดยวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรและ  
กำรบริหำรงำน  กำรบริหำรบุคคล  กำรจัดโครงสร้ำง  กำรแบ่งส่วนงำนหน้ำที่และอ ำนำจของส่วนงำน  
และอัตรำก ำลัง  ให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

ให้กำรงบประมำณ  กำรเงินกำรคลัง  กำรพัสดุและกำรจัดกำรทรัพย์สินของส ำนักงำนเป็นไป
ตำมข้อบังคับของส ำนักงำน 

ให้มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ  และกำรสร้ำง  
ควำมสำมัคคีปรองดองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ง  เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำง 
ในส ำนักงำน  และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรขึ นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี 

ข้อ ๙ ให้ส ำนักงำนเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำย 
ว่ำด้วยเงินคงคลัง 

ข้อ ๑๐ นำยกรัฐมนตรีอำจสั่งให้ข้ำรำชกำร  พนักงำนรำชกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนของรัฐไปช่วยปฏิบัติงำนในส ำนักงำนโดยมีก ำหนดเวลำตำมที่ตกลงกับผู้บังคับบัญชำ  
ของหน่วยงำนของรัฐก็ได้และให้องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลหรือองค์กรอื่นที่มีอ ำนำจหน้ำที่ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ท ำนองเดียวกันของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนั นจัดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่จัดส่งบุคคล
ดังกล่ำวไปปฏิบัติหน้ำที่ยังส ำนักงำนมีอัตรำก ำลังแทนตำมควำมจ ำเป็นแต่ไม่เกินจ ำนวนอัตรำก ำลังที่จัดส่งไป 

ให้บุคคลที่ได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำนในส ำนักงำนตำมวรรคหนึ่ง  มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ในอัตรำที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป  ส ำหรับสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั น 

ข้อ ๑๑ ให้ส ำนักงำนมีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี  
(๑) เสนอแนะมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ  และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ  

ในกำรด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำร  และคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๒  โดยมุ่งเน้นภำรกิจ 
เชิงบูรณำกำรและปฏิบัติกำรเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
นโยบำยกำรปฏิรูปของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บท  และแผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๒) บูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บทและแผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

(๓) ประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ  
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ  และคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำนตำมข้อ  ๑๒
รวมทั งหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(๔) รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จำกประชำชนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บท  และแผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองของหน่วยงำนของรัฐ 

(๕) จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศำสตร์ชำติ  และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  (ป.ย.ป.)  ทุกระดับ 

(๖) ด ำเนินกำรอื่นตำมที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
ข้อ ๑๒ นอกจำกหน้ำที่และอ ำนำจตำมข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้ส ำนักงำนรับผิดชอบในงำนธุรกำร  

งำนทำงวิชำกำร  และเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรให้แก่คณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  และคณะท ำงำน  
ดังต่อไปนี  

(๑) คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ  และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  (ป.ย.ป.)  คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเชิงยุทธศำสตร์  
คณะกรรมกำรเตรียมกำรปฏิรูปประเทศ  คณะกรรมกำรเตรียมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  และคณะกรรมกำร
เตรียมกำรเพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๓/๒๕๖๐   
ลงวันที่  ๑๗  มกรำคม  ๒๕๖๐ 

(๒) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและเร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล  (กขร.)   
ตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๑๑๓/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๔  กันยำยน  ๒๕๕๗ 

(๓) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  (กขป.)   รวม  ๕  คณะ  
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๘  และวันที่  ๑๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 
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(๔) คณะกรรมกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล  (คตน.)  ตำมค ำสั่ง 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๑๔๓/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนำยน  ๒๕๕๙ 

(๕) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน  ตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ท่ี  ๓๓๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๗  ธันวำคม  ๒๕๖๐ 

(๖) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๘๘/๒๕๖๑   
ลงวันที่  ๑๗  เมษำยน  ๒๕๖๑ 

(๗) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ  (ศอตช.)  ตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
ที่  ๒๒๖/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๗ 

(๘) คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจ ำจังหวัด  (คสป.)  
ตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๑๐๖/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒  พฤษภำคม  ๒๕๕๙ 

(๙) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพ่ือรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย  THAILAND  4.0  
ตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๑๙๔/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

(๑๐) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยม  ยั่งยืน  ตำมค ำสั่ง 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ที่  ๒๑/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๒  มกรำคม  ๒๕๖๑ 

(๑๑) คณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  หรือคณะท ำงำนอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
ให้ส ำนักงำนท ำหน้ำที่ประสำนงำน  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร

ตำมวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๑๓  เป็นประจ ำทุกเดือน 
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ  และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง  นำยกรัฐมนตรีอำจมีค ำสั่งแตง่ตั งคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  หรือคณะท ำงำนอื่นอกีได้  
รวมทั งมีอ ำนำจยกเลิก  ยุบรวม  เปลี่ยนชื่อ  และปรับปรุงองค์ประกอบหรือหน้ำที่และอ ำนำจ 
ของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  หรือคณะท ำงำนตำมวรรคหนึ่งได้ 

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ  และกำรสร้ำง 
ควำมสำมัคคีปรองดอง  ประกอบด้วย  นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร  รองนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำร  และรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยโดยควำม
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจ ำนวนไม่เกินสำมคน  ปลัดกระทรวงกลำโหม  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร  เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ   
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งตั งจำกภำคเอกชนโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จ ำนวนไม่เกินสำมคน  เป็นกรรมกำร 

ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และให้ผู้อ ำนวยกำรแตง่ตั งขำ้รำชกำรในส ำนกังำน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรไม่เกินสองคน 
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ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี  
(๑) ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรปฏิรูปประเทศ 

ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ  นโยบำยกำรปฏิรูปของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บท  และแผนกำร
สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 

(๒) เร่งรัด  ขับเคลื่อนก ำกับดูแล  และประเมินผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร  
และคณะท ำงำนตำมข้อ  ๑๒  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ  
นโยบำยกำรปฏิรูปของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนแม่บท  และแผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
บรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๓) ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนให้เป็นไปตำมข้อ  ๑๑  
และข้อ  ๑๒ 

(๔) แต่งตั งคณะที่ปรึกษำเพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย 

(๕) ด ำเนินกำรอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
ข้อ ๑๕ กำรปฏิบัติหน้ำที่และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร  รวมทั งวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ข้อ ๑๖ เมื่อครบก ำหนดห้ำปีนับแต่วันที่ค ำสั่งนี ใช้บังคับให้คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติพิจำรณำควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเกี่ยวกับบทบำท  
หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำน  ทั งนี   ในกรณีที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเห็นควรให้ส ำนักงำน 
ยุติบทบำทกำรด ำเนินกำร  ให้ควำมในข้อ  ๗  ถึงข้อ  ๑๕  เป็นอันสิ นสุดลง  และให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเสนอแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนบุคลำกร  ทรัพย์สิน  
และหนี สินของส ำนักงำนไปยังหน่วยงำนใดต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เป็นประกำรใดให้ด ำเนินกำรไปตำมนั น 

ข้อ ๑๗ กำรโอนและกำรรับโอนตำมข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๑๘ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  
ส ำนักงบประมำณ  และกระทรวงกำรคลัง  สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งนี ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
ในกรณีที่มีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินกำรให้เสนอนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี ขำด 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เห็นสมควร  นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอำจเสนอให้คณะรักษำ 
ควำมสงบแห่งชำติเปลี่ยนแปลงค ำสั่งนี ได้ 

ข้อ ๒๐ ค ำสั่งนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๖  พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


