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คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๑
เรื่อง กลไกในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
ตำมที่ ไ ด้ มี ก ำรก ำหนดทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น กำรของบำงองค์ ก รเพื่ อ แก้ ปั ญ หำและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภำพกำรดำเนิ น งำนในด้ำนกำรให้คำปรึกษำทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำกำรเมือง
และกำรปฏิรูปกฎหมำย ให้สอดคล้องกับกำรดำเนินกำรในช่วงกำรเตรียมกำรในเรื่องยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรปฏิรูปประเทศ ตลอดจนกำรดำเนินกำรอื่นในช่วงระหว่ำงกำรจัดทำและประกำศใช้บังคับ
ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจั ก รไทย เพื่ อ ให้ ก ำรบริ หำรงำนภำครั ฐเป็ นไปอย่ ำงมี ประสิ ท ธิภำพ
และไม่เกิดควำมซำซ้อน โดยได้มีกำรยกเลิกพระรำชบัญญัติสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๓ พระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓ เว้นแต่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของสำนักงำนสภำ
ที่ ป รึ ก ษำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ส ำนั ก งำนสภำพั ฒ นำกำรเมื อ ง กองทุ น พั ฒ นำกำรเมื อ ง
ภำคพลเมือง และสำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย เพื่อให้หน่วยงำนดังกล่ำวยังสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรสนับสนุนภำรกิจตำมที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยตำมควำมเหมำะสมได้ต่อไป ตำมที่กำหนดในคำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำรยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยสภำที่ปรึกษำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยสภำพัฒนำกำรเมือง และกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ปฏิรูปกฎหมำย ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙
โดยที่ปัจจุบันได้มีกำรกำหนดภำรกิจและบทบำทของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในส่วน
ที่เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิน กำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ ตลอดจนกำรดำเนินกำร
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นที่ชัดเจนแล้ว สมควรปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำน
ข้ำงต้นไม่ให้มีควำมซำซ้อน ในขณะเดียวกันควรกำหนดกลไกในกำรขับเคลื่อนภำรกิจในกำรปฏิรูปและ
กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิน เพื่ อ เร่ ง รั ด กำรด ำเนิ นกำรตำมนโยบำยส ำคั ญและเร่ง ด่ว นของรั ฐบำล
ให้ เ ป็ น ไปอย่ ำ งมี ประสิ ทธิ ภ ำพ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ กำรปฏิ รู ป และกำรบริ หำรรำชกำรแผ่นดิน
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ประกอบกับ
มำตรำ ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ หัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติโดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ในคำสั่งนี
“ส ำนั ก งำน” หมำยควำมว่ ำ ส ำนั ก งำนขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศำสตร์ ชำติ
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
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“ผู้อำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๓ และมำตรำ ๒๗/๒ แห่ งพระรำชบัญญัติสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน งบประมำณ สิทธิ หนี และภำระผูกพันและให้โอนข้ำรำชกำร
พนั ก งำนรำชกำรลู ก จ้ ำ งและอั ต รำก ำลั ง ของส ำนั ก งำนสภำที่ ป รึ ก ษำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ
ไปเป็นของหน่วยงำนของรัฐตำมที่นำยกรัฐมนตรีประกำศกำหนด โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์หรือขันตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกหมวด ๓ แห่งพระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน งบประมำณ สิทธิ หนี และภำระผูกพัน และให้โอนพนักงำน
ลู ก จ้ ำ งและอั ต รำก ำลั ง ของส ำนั ก งำนสภำพั ฒ นำกำรเมื อ งไปเป็ น ของสถำบั น พระปกเกล้ ำ ตำมที่
นำยกรั ฐ มนตรี ประกำศก ำหนด โดยให้ ไ ด้ รับ ยกเว้น ไม่ ต้อ งดำเนิ นกำรตำมหลั กเกณฑ์ ห รื อขันตอน
ที่กำหนดไว้ในกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมืองที่โอนมำปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัตงิ ำน
ในสถำบันพระปกเกล้ำ ยังคงได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
เท่ ำ ที่ เ คยได้รับ อยู่ เดิมโดยให้ สถำบัน พระปกเกล้ำพิ จ ำรณำนำระเบี ยบว่ำด้วยกำรบริ หำรงำนบุคคล
กำรจัดสวัสดิกำร และสิทธิประโยชนอื่นแกผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมืองมำใช้บังคับ
ไปพลำงก่อนเท่ำที่จำเป็น
บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้ำงถึงสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง และพนั กงำนหรือลูกจ้ำงของสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง
ให้ถือว่ำอ้ำงถึงสถำบันพระปกเกล้ำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงหรือผู้ปฏิบัติงำนในสถำบันพระปกเกล้ำ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกหมวด ๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำพัฒนำกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้โอนเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมืองที่คงเหลือนำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกหมวด ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓
และให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน งบประมำณ สิทธิ หนี และภำระผูกพัน และให้โอนพนักงำนลูกจ้ำง
และอัตรำกำลังของสำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยไปเป็นของสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
หรื อ หน่ ว ยงำนของรัฐ ตำมที่ น ำยกรัฐ มนตรี ประกำศก ำหนด โดยให้ ไ ด้ รั บยกเว้น ไม่ ต้อ งด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์หรือขันตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยที่โอนมำปฏิบัติรำชกำร
หรือปฏิบัติงำนในสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินหรือหน่วยงำนของรัฐตำมวรรคหนึ่งยังคงได้รับเงินเดือน
เงินประจำตำแหน่ง ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรเท่ำที่เคยได้รับอยู่เดิมโดยให้สำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
พิจำรณำนำระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล กำรจัดสวัสดิกำร และสิทธิประโยชนอื่นแกผู้ปฏิบัติงำนของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยมำใช้บังคับไปพลำงก่อนเท่ำที่จำเป็น
ข้อ ๖ กำรดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรโอนบรรดำทรัพย์สิน งบประมำณ สิทธิ หนี
และภำระผูกพันของสำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง
และสำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นและสอดคล้องกับ
หลั ก กำรที่ ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ ๕/๑ ของค ำสั่ ง หั ว หน้ ำ คณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ที่ ๓/๒๕๖๐
เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง ลงวันที่
๑๗ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐
ข้อ ๗ ให้เพิ่มควำมต่อไปนีเป็น (๑๕) ของมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐
เรื่อง กำรจัดตังสำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรนำแห่งชำติ ลงวันที่ ๒๕ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๐
“(๑๕) สำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง”
ข้อ ๘ ให้สำนักงำนเป็นส่วนรำชกำรรูปแบบเฉพำะเทียบเท่ำกรมที่ไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กระทรวง หรื อ ทบวงอยู่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชำขึ นตรงต่ อ นำยกรั ฐ มนตรี โดยวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรและ
กำรบริหำรงำน กำรบริหำรบุคคล กำรจัดโครงสร้ำง กำรแบ่งส่วนงำนหน้ำที่และอำนำจของส่วนงำน
และอัตรำกำลัง ให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ให้กำรงบประมำณ กำรเงินกำรคลัง กำรพัสดุและกำรจัดกำรทรัพย์สินของสำนักงำนเป็นไป
ตำมข้อบังคับของสำนักงำน
ให้ มีผู้อำนวยกำรสำนั กงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคีปรองดองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั ง เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง
ในสำนักงำน และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรขึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรี
ข้อ ๙ ให้สำนักงำนเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำย
ว่ำด้วยเงินคงคลัง
ข้อ ๑๐ นำยกรัฐมนตรีอำจสั่งให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในส่วนรำชกำร
หรือหน่ ว ยงำนของรัฐไปช่ว ยปฏิบัติงำนในสำนักงำนโดยมีกำหนดเวลำตำมที่ตกลงกับผู้บังคับบัญชำ
ของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ก็ ไ ด้ แ ละให้ อ งค์ ก รกลำงบริ ห ำรงำนบุ ค คลหรื อ องค์ ก รอื่ น ที่ มี อ ำนำจหน้ ำ ที่
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ทำนองเดียวกันของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนันจัดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐที่จัดส่งบุคคล
ดังกล่ำวไปปฏิบัติหน้ำที่ยังสำนักงำนมีอัตรำกำลังแทนตำมควำมจำเป็นแต่ไม่เกินจำนวนอัตรำกำลังที่จัดส่งไป
ให้บุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงำนในสำนักงำนตำมวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ในอัตรำที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน
ข้อ ๑๑ ให้สำนักงำนมีหน้ำที่และอำนำจดังต่อไปนี
(๑) เสนอแนะมำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรดำเนิ น กำรตำมมติข องคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรตำมข้ อ ๑๒ โดยมุ่ง เน้นภำรกิจ
เชิ ง บู ร ณำกำรและปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ ให้ ก ำรขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป ประเทศตำมแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
นโยบำยกำรปฏิรูปของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และแผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๒) บู ร ณำกำรข้ อ มู ล สำรสนเทศเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทและแผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
(๓) ประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนตำมข้อ ๑๒
รวมทังหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๔) รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จำกประชำชนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และแผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองของหน่วยงำนของรัฐ
(๕) จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ
(๖) ดำเนินกำรอื่นตำมที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
ข้อ ๑๒ นอกจำกหน้ำที่และอำนำจตำมข้อ ๑๑ แล้ว ให้สำนักงำนรับผิดชอบในงำนธุรกำร
งำนทำงวิชำกำร และเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรให้แก่คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ดังต่อไปนี
(๑) คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ ำงควำมสำมั คคีป รองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดินเชิ งยุทธศำสตร์
คณะกรรมกำรเตรียมกำรปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรเตรียมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำร
เตรียมกำรเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๐
(๒) คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด กำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยของรั ฐ บำล (กขร.)
ตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี 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) คณะกรรมกำรติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมนโยบำยของรั ฐ บำล (คตน.) ตำมค ำสั่ ง
สำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๙
(๕) คณะกรรมกำรดำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน ตำมคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี
ที่ ๓๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐
(๖) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ตำมคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๘๘/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๑
(๗) คณะกรรมกำรอำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) ตำมคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี
ที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗
(๘) คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.)
ตำมคำสั่งสำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๕๙
(๙) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย THAILAND 4.0
ตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๐
(๑๐) คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน ตำมคำสั่ง
สำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑
(๑๑) คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำนอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย
ให้สำนักงำนทำหน้ำที่ประสำนงำน ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร
ตำมวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมกำรตำมข้อ ๑๓ เป็นประจำทุกเดือน
เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง นำยกรัฐมนตรีอำจมีคำสั่งแต่งตังคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำนอื่นอีกได้
รวมทั งมี อ ำนำจยกเลิ ก ยุ บ รวม เปลี่ ย นชื่ อ และปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบหรื อ หน้ ำ ที่ แ ละอ ำนำจ
ของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำนตำมวรรคหนึ่งได้
ข้อ ๑๓ ให้ มีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำง
ควำมสำมัคคีปรองดอง ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร รองนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำร และรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยโดยควำม
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่เกินสำมคน ปลัดกระทรวงกลำโหม เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
พัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งตังจำกภำคเอกชนโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จำนวนไม่เกินสำมคน เป็นกรรมกำร
ให้ผู้อำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้อำนวยกำรแต่งตังข้ำรำชกำรในสำนักงำน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรไม่เกินสองคน
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ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอำนำจดังต่อไปนี
(๑) ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรขั บ เคลื่ อ นและบู ร ณำกำรกำรปฏิ รู ป ประเทศ
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยกำรปฏิรูปของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และแผนกำร
สร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
(๒) เร่งรัด ขับเคลื่อนกำกับดูแล และประเมินผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร
และคณะทำงำนตำมข้อ ๑๒ เพื่อให้ กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
นโยบำยกำรปฏิรูปของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และแผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
บรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๓) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนให้เป็นไปตำมข้อ ๑๑
และข้อ ๑๒
(๔) แต่งตังคณะที่ปรึกษำเพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย
(๕) ดำเนินกำรอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย
ข้อ ๑๕ กำรปฏิบัติหน้ำที่และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร รวมทังวำระกำรดำรงตำแหน่ง
และกำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๖ เมื่อครบกำหนดห้ ำปีนั บแต่วันที่คำสั่งนีใช้บังคับให้คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติพิจำรณำควำมจำเป็นและเหมำะสมเกี่ยวกับบทบำท
หน้ำที่และอำนำจของสำนักงำน ทังนี ในกรณีที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเห็นควรให้สำนักงำน
ยุ ติ บ ทบำทกำรด ำเนิ น กำร ให้ ค วำมในข้ อ ๗ ถึ ง ข้ อ ๑๕ เป็ น อั น สิ นสุ ด ลง และให้ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเสนอแนวทำงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรโอนบุคลำกร ทรัพย์สิน
และหนี สิ น ของส ำนั ก งำนไปยั ง หน่ ว ยงำนใดต่อ คณะรัฐ มนตรีเ พื่ อพิ จ ำรณำ เมื่ อ คณะรัฐ มนตรีมีมติ
เป็นประกำรใดให้ดำเนินกำรไปตำมนัน
ข้อ ๑๗ กำรโอนและกำรรั บ โอนตำมข้ อ ๒ ข้ อ ๓ ข้ อ ๔ และข้ อ ๕ ให้ ห น่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนีมีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๘ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงบประมำณ และกระทรวงกำรคลัง สนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งนีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ในกรณีที่มีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรดำเนินกำรให้เสนอนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชีขำด
ข้อ ๑๙ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร นำยกรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี อ ำจเสนอให้ ค ณะรั ก ษำ
ควำมสงบแห่งชำติเปลี่ยนแปลงคำสั่งนีได้
ข้อ ๒๐ คำสั่งนีให้ใช้บังคับตังแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

