
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
เปนปที่ ๓๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ

เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑” 
 
มาตรา ๒  ๑พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๒)  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๓ 
(๓)  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๐๙ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  หรือขอบั งคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”  หมายความวา การขยายกําลังและเพิ่มผลการ

ผลิตของชาติทุกระดับทั่วทุกทองถ่ิน การแจกแจงรายไดอยางเปนธรรม การรักษาเสถียรภาพทาง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๘๙/หนา ๔๘๓/๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เศรษฐกิจ การทําใหดีข้ึนโดยทั่วถึงและทัดเทียมกันซึ่งภาวะการศึกษา อนามัย ที่อยูอาศัย 
โภชนาการและสวัสดิการอื่นของประชาชน ตลอดจนกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการนั้น 

“โครงการพัฒนา”  หมายความวา โครงการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือ
สังคมที่มีวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานโดยแนชัด ซึ่งจะกระทํา
โดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหนวยหนึ่งหนวยใด อันมิใชเปนการบริหารงานตามปกติของสวน
ราชการหรือหนวยงานนั้นๆ 

“แผนงาน”  หมายความวา ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เก่ียวของกัน
ตั้งแตสองโครงการขึ้นไป ใหมีข้ันตอนการดําเนินงานที่สอดคลองสัมพันธกันในอันที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ 

“แผน”  หมายความวา รายการเกี่ยวกับการประสานโครงการพัฒนาและ
แผนงานตางๆ ที่คัดเลือกมาแลวของประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบางประเภทใน
ทองถ่ินหนึ่งทองถ่ินใด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ และใหสอดคลองกับ
ความสามารถทางดานกําลังเงินและกําลังทรัพยากรอื่นๆ 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา 
(๑)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ

กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของ 

(๒)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มี
ทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ หรือ 

(๓)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) 
และหรือ (๒) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

 
มาตรา  ๕  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นที่มีความรูความจัดเจนหรือมี
ประสบการณในทางเศรษฐกิจและสังคมอีกไมเกินเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และให
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการ ก.พ. ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เปนกรรมการโดยตําแหนง 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการนี้ดวย 

 
มาตรา ๖  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีหนาที่

ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอ
คณะรัฐมนตร ี

(๒)  พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับขอเสนออื่นๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แลวทําความเห็นเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 

(๓)  เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่นายกรัฐมนตรีขอใหพิจารณา 

(๔)  จัดใหมีการประสานงานระหวางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ ทั้งในดานการจัดทํา
แผนงานและโครงการพัฒนา และในดานการปฏิบัติงานตามแผน 

 
มาตรา ๗  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสี่ป

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๖)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน

กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๙  ในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุก

คราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๒  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  สํารวจ ศึกษา และวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสนอแนะ

จุดหมายและนโยบายแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(๒)  พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรมหรือสวน

ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และของรัฐวิสาหกิจใดรวมกับ
กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม 
และรัฐวิสาหกิจนั้น กับจัดประสานแผนงานและโครงการพัฒนาเหลานั้น เพ่ือวางแผนสวนรวม
สําหรับชวงระยะเวลาหนึ่งตามจุดหมายแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามกําลัง
ทรัพยากรที่มีอยู และตามลําดับความสําคัญกอนหลังในการใชทรัพยากรนั้น 

(๓)  ศึกษาในเรื่องเก่ียวกับกําลังเงิน กําลังคน และทรัพยากรอื่นที่มีอยูและท่ีอาจ
หามาได และวางแผนการใชและการจัดหาทรัพยากรดังกลาวเพื่อประโยชนของรัฐ 

(๔)  จัดทําขอเสนอ โดยหารือกับกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรมที่มีหนาที่เก่ียวกับงบประมาณแผนดินใน
เร่ืองที่เก่ียวกับรายจายประจําปของกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี
ฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และรัฐวิสาหกิจ สําหรับสินทรัพยถาวรหลักที่เพ่ิมขึ้นเพื่อใชใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจํานวนเงินที่ใชจายเพื่อการนี้ ไมวาจายจากงบประมาณ
แผนดิน เงินกูยืม เงินกําไรที่ไดสะสมไวหรือเงินอื่นใดก็ตาม 

(๕)  ศึกษาและวิเคราะหรายจายที่จายจริงสําหรับการสรางและการบํารุงรักษา
สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหคําแนะนําเก่ียวกับการแกไข
รายจายเหลานั้นเทาที่จําเปน ใหเกิดประสิทธิภาพในการสรางและการบํารุงรักษาสินทรัพยถาวร
หลักนั้นๆ 

(๖)  ศึกษาและวิเคราะหรายจายที่จายจริงสําหรับการจัดบริการทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับการแกไขรายจายเหลานั้นเทาที่จําเปน 

(๗)  พิจารณาใหคําแนะนําและกําหนดหลักการใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดทํา
แผนงานและโครงการพัฒนาที่จะขอความชวยเหลือจากตางประเทศในทางวิชาการ การเงิน การ
กูยืม และการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๘)  ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับผลงานตามโครงการพัฒนาของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐวิสาหกิจ และใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรงรัด ปรับปรุง หรือเลิกลมโครงการพัฒนาอันหนึ่งอัน
ใด เมื่อเห็นสมควร 

(๙)  ศึกษาและวิเคราะหปญหาและภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อ
เสนอนโยบายและมาตรการในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมระยะสั้น ในอันที่จะสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๑๐)  ศึกษาและวิเคราะหปญหาและภาวะเศรษฐกิจและสังคมของตางประเทศที่
จะมีผลกระทบกระเทือนตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พรอมทั้งใหขอเสนอและ
คําแนะนําตางๆ 

(๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

ขอเสนอ คําแนะนํา และความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามความในมาตรานี้ 
ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือทําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๓  ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี

ฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการพัฒนาหรือแผนงานตอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นประกอบการ
พิจารณากําหนดงบประมาณรายจายในรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ หรือ
รางพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมงบประมาณประจําปงบประมาณ 

 
มาตรา ๑๔  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมี

อํานาจเรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง 
ทบวง หรือกรม และรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการดังตอไปนี ้

(๑)  เสนอแผนงานและโครงการพัฒนา ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการและ
การเงินกับสถิติและรายการตางๆ ที่จําเปนแกการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมทั้งเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาที่ขอความชวยเหลือจากตางประเทศ และรายการตางๆ 
ที่จําเปนแกการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๒)  เสนอขอเท็จจริงที่จําเปนเพื่อพิจารณาผลงานของโครงการพัฒนาที่กําลัง
ดําเนินการอยู 

 
มาตรา ๑๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให
ขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําไดเมื่อเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมายได 

การประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ เพ่ือใหเหมาะสมกับการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 

 
สุนันทา/แกไข 
๒๘/๑๒/๔๔ 

A+B (C) 
พชร  สุขสุเมฆ 

อรดา  เชาวนวโรดม 
หทัยชนก  ทรัพยัย 

จัดทํา 
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


