
 

พระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”  หมายความว่า  การขยายก าลังและเพ่ิมผลการผลิตของชาติ

ทุกระดับทั่วทุกท้องถิ่น  โดยการเพ่ิมผลิตภาพและการใช้การพัฒนานวัตกรรมในทุกด้านและทุกระดับ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



จากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  การขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ ไม่ เป็นธรรม   

การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  การท าให้ดีขึ้นโดยทั่วถึงและ

ทัดเทียมกันซึ่งภาวะการศึกษา  อนามัย  ที่อยู่อาศัย  โภชนาการ  และสวัสดิการอื่นของประชาชน  

ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการนั้น  โดยมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

“แผน”  หมายความว่า  รายการเกี่ยวกับการประสานโครงการพัฒนาและแผนงานต่าง ๆ   

ที่คัดเลือกมาแล้วของประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบางประเภทในท้องถิ่นหนึ่งท้องถิน่ใด  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ  และให้สอดคล้องกับความสามารถทางด้านก าลังเงิน

และก าลังทรัพยากรอื่น ๆ 

“แผนงาน”  หมายความว่า  ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป  

ให้มีขั้นตอนการด าเนินงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ 

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มีวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย  ตลอดจนระยะเวลาการด าเนินงานโดยแน่ชัด  ซึ่งจะกระท าโดยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง

หน่วยงานใด  อันมิใช่เป็นการบริหารงานตามปกติของหน่วยงานนั้น 

“ยุทธศาสตร์ชาติ”  หมายความว่า  ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

“แผนการปฏิรูปประเทศ”  หมายความว่า  แผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วย 

แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  

และหน่วยงานอื่นของรัฐ  แต่ไม่รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ  

(๒) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่กระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)   

มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 

ทั้งนี้  ความใน  (๑)  และ  (๒)  ไม่รวมถึงหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินหรือ 

ธุรกิจประกันภัย 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

“สภา”  หมายความว่า  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

“ประธานสภา”  หมายความว่า  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

“กรรมการสภา”  หมายความว่า  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

หมวด  ๑ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๖ ให้มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน

และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบห้าคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากบุคคล 

ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ  และ

ให้ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้อ านวยการ 

ส านักงบประมาณ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการสภา 

ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาตเิปน็กรรมการสภาและเลขานกุาร  และ

ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส านักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของสภา  สภาอาจมีมติให้เชิญ

ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่ง

มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว  

ในฐานะกรรมการสภาด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสภา

ส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

มาตรา ๗ สภามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๒) จัดท าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๓) เสนอแนะ  ให้ค าปรึกษา  และให้ความเหน็เกีย่วกับการขบัเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  

หรือระเบียบที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ  ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

(๔) เสนอแนะ  ให้ค าปรึกษา  และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนา   

เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

(๕) พิจารณาข้อเสนองบประมาณประจ าปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจ ากัด  ส าหรับ

สินทรัพย์ถาวรที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจ านวนเงินที่ใช้จ่ายเพ่ือการนี้   

ไม่ว่าจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน  เงินกู้ยืม  เงินก าไรที่ได้สะสมไว้  หรือเงินอื่นใดก็ตาม  โดยมีขั้นตอน

และหลักเกณฑ์ตามประกาศที่สภาก าหนด และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สภามอบหมาย 

(๗) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  ค าอธิบาย  ความเห็น  หรือค าแนะน าได้ 

เมื่อเห็นสมควร 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสภา  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

การแต่งตั้ง  การปฏิบัติหน้าที่  และการพ้นจากต าแหน่งของคณะอนุกรรมการตาม  (๖)  ให้เป็นไป

ตามที่สภาก าหนด  และให้น าความในมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๘ ประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมอืง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(๗) ไม่เคยถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือจากหน่วยงาน

ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๙ ประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานสภาหรือกรรมการ  

สภาผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 

อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่

เข้ารับหน้าที่ 

ประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ประธานสภาและกรรมการ 

สภาผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘ 

ในกรณีที่ประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ด าเนินการ

แต่งตั้งประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้ง

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ  

อยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือให้เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน

หรือได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ของประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง
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หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้ และให้สภาประกอบด้วยกรรมการสภา

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

การด ารงต าแหน่งของประธานสภาหรือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อน  

ครบวาระ  หรือที่ด ารงต าแหน่งแทน  หรือที่แต่งตั้งเพ่ิมขึ้น  หากมีก าหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปี  ไม่ให้นับเป็น

วาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา  ๙ 

มาตรา ๑๑ การประชุมของสภาต้องมีกรรมการสภามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการสภาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานสภาไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม  

ให้กรรมการสภาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการสภาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน  

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของสภาตามมาตรา  ๗  ในเรื่องใดที่สภา

เห็นว่ามีความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  หรือมีเหตุอื่น  

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจของสภา  ให้สภามีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษ

เฉพาะเรื่องเพ่ือด าเนินการแทนสภาได้ 

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคนและ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภา  ในกรณีจ าเป็น  สภาอาจมีมติให้เชิญบุคคล 

ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว 

ในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับ

การประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส านักงานท าหน้าที่เลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  หน้าที่และอ านาจ  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  ให้เป็นไปตามที่สภาก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องได้มีมติในเรื่องใดแล้ว  ให้ถือว่าเป็นมติของสภาและ  

ให้ส านักงานด าเนินการตามมตินั้น  เว้นแต่สภาจะก าหนดเป็นอย่างอื่นเฉพาะกรณี 
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มาตรา ๑๓ ให้ประธานสภา  กรรมการสภา  ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการในสภา  คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  หรือ

คณะอนุกรรมการ  ได้รับค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่าย  และประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

หมวด  ๒ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ

ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลาห้าปี  โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  

ยุทธศาสตร์ชาติ  สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก  ทิศทางการพัฒนา

ประเทศที่เหมาะสม  ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน   

และมุ่งตอบสนองความเป็นอยู่ที่มีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ท าเป็นพระบรมราชโองการ  และ  

เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๕ ให้สภาก าหนดกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งอย่างน้อย

ต้องมีเนื้อหาในด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการพัฒนา

ท่ียั่งยืน  ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมืองและภูมิภาค  และด้านการพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน  

การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่สภาก าหนด  ซึ่งต้องใช้วิธีการ 

ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง  และ  

ต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 

มาตรา ๑๖ ให้สภาแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ในแต่ละด้านตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ครบถ้วน  เพ่ือท าหน้าที่ยกร่าง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเสนอสภาพิจารณา  ทั้งนี้  ให้น าผลการรับฟังความคิดเห็น

ตามมาตรา  ๑๕  มาพิจารณาประกอบการยกร่างด้วย 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการยกร่างแผนตามวรรคหนึ่ง  ให้เริ่มตั้งแต่วันที่สภาแต่งตั้ง
จนถึงวันที่มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนตามวรรคหนึ่งในแต่ละด้าน   ให้เป็นไป
ตามที่สภาก าหนด 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการยกร่างแผนตามวรรคหนึ่งไดร้ับค่าตอบแทน  
ค่าใช้จ่าย  และประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๗ เมื่อสภาจัดท าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสร็จแล้ว  ให้เสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ให้สภาน าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องใด   
ให้สภาแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่เห็นควร  แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ  

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรี
น าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวาย  เพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการ 
ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป  

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  หรือ
ยุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้  หากสภาเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ให้สภาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว  
ให้สภาด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาตทิี่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตันิี้  
และเมื่อได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มาตรา ๑๙ เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศใช้บังคับแล้ว  ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ  และจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
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ในกรณีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดให้การด าเนินการเรื่องใดต้องมีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือต้องร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  หรือประชาชน  
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานของรัฐต้องก าหนดวิธีการเพ่ือให้มีการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐต่อส านักงาน  โดยต้องแสดงผลให้เห็นถึง  
การบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  ในกรณีที่
ส านักงานเห็นว่าการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

การรายงานผลตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาก าหนด  โดยการรายงานผลนั้น
ต้องไม่ซ้ าซ้อนและไม่เพ่ิมขั้นตอนการรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ  รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อส านักงาน  โดยส านักงานสามารถน าข้อมูลจากการรายงานผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณาการ  

ให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการ
ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

หมวด  ๓ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินงานในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของสภา  
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  

รวมทั้งปัญหาและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  และคาดการณ์แนวโน้ม  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
ทั้งในบริบทประเทศและโลก  เพ่ือจัดท าข้อเสนอในเชิงนโยบาย  และมาตรการการพัฒนาประเทศหรือ
รองรับผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือ 
สภาพิจารณา  

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดท า 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(๔) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๕) จัดท าฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม  บัญชีประชาชาติของประเทศตามระบบสากล   

เพ่ือประกอบการจัดท านโยบายการพัฒนาประเทศ  และรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

(๖) จัดท ากรอบการลงทุนประจ าปีของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

(๗) จัดท าข้อเสนองบประมาณประจ าปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจ ากัด   ส าหรับ

สินทรัพย์ถาวรที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งจ านวนเงินที่ใช้จ่ายเพ่ือการนี้   

ไม่ว่าจ่ายจากงบประมาณแผ่นดนิ  เงินกู้ยืม  เงินก าไรที่ไดส้ะสมไว้  หรือเงินอื่นใดก็ตาม  โดยให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการแก้ไขรายจ่ายเหล่านั้นเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างและการบ ารุงรักษา

สินทรัพย์ถาวรนั้น ๆ และเสนอสภาเพ่ือพิจารณา  

(๘) พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม  และของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  รวมทั้ง

ประสานแผนงานและโครงการพัฒนาดงักล่าว  เพ่ือวางแผนส่วนรวมให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ  

(๙) สนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคีที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน  

แผนงาน  และโครงการพัฒนา  และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน  

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

นโยบาย  แผน  แผนงาน  และโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม  

รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเร่งรดั  ปรับปรุง  หรือเลิกล้มโครงการพัฒนาอันหนึ่งอันใดเมื่อเห็นสมควร 

(๑๑) ขอให้หน่วยงานของรัฐเสนอแผนงานและโครงการพัฒนา  ข้อเท็จจริง  ตลอดจนรายละเอียด 

ที่จ าเป็นแก่การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือการพิจารณาผลงานของโครงการพัฒนา 

ที่ก าลังด าเนินการอยู่  หรือเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  ค าอธิบาย  ความเห็น  หรือ

ค าแนะน าได้เมื่อเห็นสมควร 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น  หรือตามที่คณะรัฐมนตรี  

นายกรัฐมนตรี  หรือสภามอบหมาย  รวมทั้งออกระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 

ในกรณีที่มีการขอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรานี้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่

และอ านาจของสภา  ส านักงานอาจเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นก็ได้  และในกรณีที่ส านั กงาน 

เป็นผู้ให้ความเห็น  ให้รายงานสภาทราบด้วย 

มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานตามมาตรา  ๒๐  (๔)  ให้สภา

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  ท าหน้าที่

วิเคราะห์  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ตลอดจน

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สภามอบหมาย 

คณะกรรมการประสานการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  อาจมีหลายคณะ

ตามความจ าเป็น  โดยในแต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินหา้คน  

ซึ่งสภาแต่งตั้งบุคคลจากภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส านักงานท าหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้น าความในมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับแก่วาระการด ารงต าแหนง่  

การพ้นจากต าแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการประสานการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติ  

และการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม 

ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการประสานการด าเนินงาน  

ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

มาตรา ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้ เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านมาร่วมปฏิบัติงานให้เกิดผลดีในการพัฒนาประเทศ  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานนอกจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานแล้ว ส านักงานอาจด าเนินการโดยวิธีการดังต่อไปนี้ได้ 
(๑) แต่งตั้งบุคคลจากภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการช านาญการในแต่ละด้าน   

เพ่ือท าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาของประเทศ ติดตามสภาพการณ์ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของโลก  และเสนอแนะการก าหนดเป้าหมายระดับนโยบาย  

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



 องค์ประกอบ  จ านวน  การแต่งตั้ง  การปฏิบัติหน้าที่  และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการช านาญการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่สภาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ  ส่วนกรรมการอื่นให้เลขาธิการ 
เป็นผู้แต่งตั้งและแจ้งให้สภาทราบ  และให้น าความในมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการช านาญการด้วยโดยอนุโลม  

(๒) เสนอแนะต่อสภาเพ่ือขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้มาปฏิบัติหน้าที่ในส านกังานเพ่ือปฏิบัตหิน้าที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกีย่วข้องกบั
หน่วยงานของรัฐนั้น  ตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นเต็มเวลา  

(๓) จ้างบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สถาบันการศึกษา  หรือสถาบันแห่งใด   
โดยได้รับอนุมัติจากสภา  เพ่ือด าเนินการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  หรือปฏิบัติงานในเรื่องใดเป็นพิเศษ  
ที่ต้องการความรวดเร็วและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของบุคคลหรือสถาบันนั้นมาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นการเฉพาะคราว 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประสานการด าเนินงาน
ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  และคณะกรรมการช านาญการได้รับค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่าย  
และประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๔ ให้มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เป็นข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ  มีหน้าที่บริหารราชการของส านักงาน  รับผิดชอบขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และ  
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงาน  

ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
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จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งประธานสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ทั้งนี้  

ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๖ ให้โอนบรรดากิจการ  อ านาจหน้าที่  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้   

ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไปเป็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๗ บรรดาบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือ

มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธานกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ และข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ

ลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้ถือว่าอ้างถึง 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ  

สังคมแห่งชาติ  และข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามประกาศพระราชโองการ  เรื่อง  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐  -  ๒๕๖๔)  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะการด าเนินการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  สมควร
ปรับปรุงโครงสร้าง  หน้าที่  และอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เป็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในท านองเดียวกับ
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ตามที่คุ้นเคยกัน  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท า  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสียใหม่  เพ่ือให้สอดคล้องและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศต่าง ๆ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   
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