
 

 

  

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องสุนทร หงลดารมณ์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องสุนทร หงลดารมณ์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ การประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 

๓.๒ การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและ 
ความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา 

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน วุฒิสภา 

๔.๒ การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

วาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
 

 



 

๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ ณ ห้องสุนทร หงส์ลดารมณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

๒. ผลการด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   
แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเมื่อวันที่  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

๓. มติที่ประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ ห้องสุนทร หงส์ลดารมณ์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรรมการผู้มาประชุม 
๑. นายปกรณ์ ปรียากร    ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์    กรรมการ 
๓. นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ   กรรมการ 
๔. นายนรชิต สิงหเสนี    กรรมการ 
๕. นายเจษฎ์ โทณะวณิก    กรรมการ 
๖. นายสุภาพ คลี่ขจาย    กรรมการ 
๗. นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี    กรรมการ 
๘. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม   กรรมการ 
๙. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายสัคพัศ แสงฉาย    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 
๑๑. นายกฤตกร เชษฐชัยวงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 

กรรมการผู้ลาประชุม 
๑. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ    ติดภารกิจ 
๒. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   ติดภารกิจ 
๓. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่    ติดภารกิจ 
๔. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ    ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.- ๔. เจ้าหน้าที่ สศช.  จ านวน  ๔  คน 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
๑. ประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับกรรมการฯ และได้แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมร่วมกับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... . เมื่อวันที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และการประชุมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑.๑ การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง

ประชามติ พ.ศ. ... คณะกรรมาธิการฯ มีข้อถกเถียงว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศหรือไม่ ซึ่งได้ชี้แจ้งกับกรรมาธิการแล้วว่ารัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การออกเสียง
ประชามติเป็นเป้าหมายหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ ในหมวด ๑๖ นอกจากนี้ ได้มีการหารือกัน 
ในประเด็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจในการท าประชามติในแต่ละครั้งซึ่งที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมักจะถูกมองว่ามีความเอนเอียง ดังนั้น จึงควรให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือให้มีความเป็นกลางในการจัดท าประชามติ 
และมีการคาดการณ์กันว่าในระยะต่อไปการออกเสียงประชามติจะจัดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะในระดับ
ท้องถิ่น 



๒ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๑.๒ การประชุมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า การจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่ ๑ การส่งเสริม
ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่อนข้างคล่องตัว 
เนื่องจากเป็นภารกิจที่สถาบันฯ ด าเนินการอยู่แล้ว และส่วนของกิจกรรม Big Rock ที่ ๕ การปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป ได้ก าหนดทิศทางของการจัดท าชุดความรู้ 
โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการฯ ในเบื้องต้นไว้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

๒. มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 

ด้านการเมือง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   
ณ ห้องประหยัด บุรณศิริ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยคณะกรรมการฯ  
ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
๑.๑ หน้า ๓ ข้อ ๑.๑.๓ แก้ไขตัด “คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ” 

๑.๒ หน้า ๓ ข้อ  ข้อ ๑.๑ แก้ไข ค าว่า “รายมาตร” เป็น “รายมาตรา” และ ๒.๑ แก้ไขปรับเป็น “๑.๒” 

๑.๓ หน้า ๔ ข้อ ๒.๒ แก้ไข “ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์” เป็น “อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” 

๑.๔ หน้า ๖ ข้อ ๓.๓ แก้ไขเพ่ิมเติม “แนวทางการรัฐประหาร และแนวทางสันติวิธี  โดยควร
ประกอบด้วยหลัก ๕ ประการ” และ แก้ไขเพ่ิมเติม “(๕) หลักความตรงไปตรงมา” 

๑.๕ หน้า ๖ ข้อ ๓.๕ แก้ไขเพ่ิมเติม “ในขณะที่พรรค Democrat มักจะให้ความส าคัญกับการผลักดัน
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน…”  

๑.๖ หน้า ๖ – ๗ ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ แก้ไขปรับเป็น “๔.๑” และ “๔.๒” และแก้ไข “นายอเนก” เป็น 
“นายเอนก…” 

๑.๗ หน้า ๗ วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเลข “๑” และ “๒” ตามหัวข้อ 
๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓   

 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

วาระการประชุมที่ ๓.๑  การหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง   
 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมถึงการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับ

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และคณะท างาน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วม ได้แก่ (๑) นายปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการฯ  
(๒) นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กรรมการ (๓) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการ (๔) นายสุภาพ 
คลี่ขจาย กรรมการ (๕) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการ และ (๖) นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ 
กรรมการและเลขานุการ โดยมีสรุปสาระส าคัญของประชุม ดังนี้ 
๑.๑ การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะด้านการเมืองเป็นสิ่งที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวของที่ถูกระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศมีหน้าที่ต้องด าเนินการ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นการปฏิรูปประเทศที่ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมได้ยากที่สุด เนื่องจากมิได้มีฉันทามติร่วมกันว่าการเมืองควรจะเป็นไปในทิศทางใด ไม่มีอะไร
ตายตัวอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคล ดังนั้น การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอาจปล่อยให้การเมือง



๓ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

วิวัฒนาการด้วยตัวเองโดยไม่มีการก าหนดหรือออกแบบ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในแบบของไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 

๑.๒ การด าเนินการตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ควรด าเนินการแต่เพียงน้อย  
แต่มุ่งเน้นด าเนินการในประเด็นที่ส าคัญและส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้นการด าเนินการควรมีความเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมืองต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน 

๑.๓ ระบอบการเมืองการปกครองของไทยเป็นสิ่งที่ยากในการนิยามหรือให้ความหมาย ในทัศนะของ 
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ระบอบการเมืองการปกครองของไทย คือ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ซึ่งอนุมานได้จากบทบัญญัติการใช้อ านาจในทางทฤษฎีในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนพิธีกรรมทางการเมือง
ต่าง ๆ อาทิ การออกพระราชบัญญัติ การเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และการด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ โดยเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงการใช้พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านสถาบันต่าง ๆ ในทางทฤษฎี อย่างไรก็ตาม 
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทย พระมหากษัตริย์ไทยเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองน้อยมาก มีเพียงไม่ก่ีเหตุการณ์ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาทางการเมืองและออกไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
แตกต่างจากประเทศที่มีการปกครองโดยกษัตริย์ประเทศอ่ืนที่มักจะคอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะ
รัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ การเข้ามามีบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยที่ผ่านมาจะมิได้เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงแต่เป็นลักษณะของราชประชาสมาสัย ที่เป็นการท าหน้าที่เกื้อกูลซึ่งกัน
และกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนโดยจะมุ่งไปที่การพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน อาทิ โครงการพระราชด าริต่าง ๆ ดังนั้น ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ส าคัญ 
คือการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในนิยามของระบอบราชาธิปไตยและประชาธิปไตยให้ถูกต้องและ
ชัดเจนซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน 

๑.๔ เห็นควรให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ผ่านการด าเนินนโยบายส าคัญ ๔ นโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ นโยบายมหาวิทยาลัยสู่ต าบล ควรจะน า
กิจกรรมส าคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองมาสอดแทรกและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ในลักษณะของการเผยแพร่องค์ความรู้บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๒.๑ คณะกรรมการฯ ควรน าเสนอประเด็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขที่ท้าทายออกไป เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและเสวนา ซึ่งจะน าไปสู่ข้อเสนอการแก้ไข
ปัญหาทางการเมืองอย่างสันติวิธี ขณะเดียวกันควรมีผลการศึกษาการเมืองการปกครองและ
สถานการณ์ทางการเมืองเปรียบเทียบของประเทศที่มกีารปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบต่าง ๆ  
อาทิ อังกฤษ สวีเดน และฝรั่งเศส พร้อมกับการอธิบายเหตุและผลของรูปแบบการปกครองในประเทศ
ไทยด้วยหลักการและทฤษฎีที่อยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ 

๒.๒ สถานะของสถาบันกษัตริย์มีความเห็นที่แตกต่างกันและมีข้อโต้แย้งกันมานาน เริ่มมาจากการที่
กษัตริย์จ ากัดขอบเขตพระราชอ านาจของตนเอง (limited-monarchy) แต่ยังมีบทบาททาง
การเมือง และได้พัฒนาต่อมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (constitutional 
monarchy) ซึ่งน ามาสู่ข้อถกเถียงที่ว่าสถานะและบทบาทของกษัตริย์จะอยู่แค่ไหนและอย่างไร  
โดยที่ผ่านมาสถานะและบทบาทของกษัตริย์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมซึ่งการเรียกร้องให้เกิดการปรับเปลี่ยนสถานะและบทบาทบางอย่างเป็นสิ่งที่อยู่ใน
วิสัยที่จะด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม สถานะและบทบาทในฐานะประมุขของรัฐ (head of state) 
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 



๔ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒.๓ ถึงแม้ว่านิยามของระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญจะสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองของ
ประเทศไทยมากกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ในปัจจุบัน การ
รับรู้ของคนรุ่นใหม่เป็นแบบความเข้าใจเรื่องคู่ตรงข้ามมากกว่า คือ ประชาธิปไตย และ ไม่ใช่
ประชาธิปไตย และยังอ่อนไหวกับค าว่า monarchy โดยการผลักดันการอธิบายเรื่องระบอบราชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญมีแนวโน้มท าให้คนรับรู้และเชื่อมโยงกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งเป็น
การถอยหลังของการปกครองของประเทศ และแม้แต่ระบอบเผด็จการยังมีรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การผลักดัน
การอธิบายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน่าจะมีความเป็นไปได้ในการ
สร้างการยอมรับและความเข้าใจมากกว่า 

๒.๔ ประวัติศาสตร์ของคณะราษฎร ๒๔๗๕ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและควรมีการสร้างความ
เข้าใจในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้ตรงกัน เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมและคณะราษฎร ๒๕๖๓ 
มักจะเชื่อมโยงตนเองกับคณะราษฎร ๒๔๗๕ และเชิดชูประวัติศาสตร์การต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย
ซึ่งค่อนข้างสุดโต่งและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่สายทหารมีบทบาทและอ านาจมากกว่ากลุ่ม 
พลเรือนในคณะราษฎร ๒๔๗๕ นอกจากนี้ ค าว่าประชาธิปไตยยังใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าที่จะ
ปรากฏในรัฐธรรมนูญเมื่อภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 

๒.๕ ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่โลกยังไม่เกิดกระบวนการโลกาภิวัตน์ ประเทศต่าง ๆ ยังไม่มีการ
เชื่อมโยงติดต่อกันอย่างรวดเร็วและใกล้ชิดแบบปัจจุบัน แต่กลับมีรูปแบบการปกครองที่คล้ายคลึง
กันทั้งหมด อาทิ ระบอบกษัตริย์ ขุนนางและศักดินา เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญ 
และแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลังการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตส่งผลให้
วิวัฒนาการทางโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศด าเนินไปในทิศทางต่าง ๆ  

๓. มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระการประชุมที ่๔.๑  แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าส านักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน

แผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้แทน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ร่วมกับหน่วยงานผู้รับชอบหลักตามที่ระบุไว้ในแผนฯ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และจัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือถ่ายทอดขั้นตอน 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในแผนฯ สู่การปฏิบัติ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียด
และส่งกลับมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้ส่งแผนขับเคลื่อน Big Rock กลับมาที่ส านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว โดยฝ่าย
เลขานุการฯ ได้มีความเห็นเบื้องต้น ดังนี้  
๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ สถาบันพระปกเกล้า 
ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม สถาบันพระปกเกล้าจะด าเนินการจัดท าชุดความรู้ หลักสูตรการอบรมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงกันยายน ๒๕๖๔ และให้
ความส าคัญกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางสื่อมวลชน วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ แพลท
ฟอร์มออนไลน์ และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในช่วง
ตั้งแต่ มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ นอกจากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของใน
ในระดับภาพรวมและกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงกันยายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big 
Rock ดังกล่าว อาจจ าเป็นต้องอาศัยการใช้ทีมงานในการด าเนินการเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้และชุดข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านทางโลกออนไลน์ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ที่มิใช่เพียง
แค่เผยแพร่แค่บางครั้งบางคราว แต่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 



๕ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ประเด็น ความเห็น 
๒. หน่วยงานร่วม

ด าเนินการ 
สถาบันพระปกเกล้าได้ระบุลักษณะของหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย  
(๑) หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
โดยจะเป็นหน่วยงานส าคัญในการเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในพื้นที่ห่างไกล สถาบันครอบครัว เป็นต้น 

(๒) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน และนิสิตนักศึกษา 

(๓) หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Thai PBS กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท. โดยจะเป็น
หน่วยงานท่ีเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

(๔) หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง ได้แก่ ส านักงาน กกต. โดยจะเผยแพร่ชุดความรู้ผ่าน
ส านักงาน กกต. ไปสู่นักการเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

(๕) หน่วยงานภาคเอกชน  
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นสถาบันพระปกเกล้ายังไม่ได้ประสานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบร่วมดังกล่าว แต่จะจัดท าชุด
ข้อมูลให้แล้วเสร็จและประสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนการบูรณาการ
การท างานต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนการด าเนินงานของทางสถาบันพระปกเกลา้มีลกัษณะในการให้
หน่วยงานร่วมรับผิดชอบน าเครื่องมือ ชุดความรู้ต่าง ๆ ที่ทางสถาบันจัดท าขึ้นไปด าเนินการขับเคลื่อนและ
เผยแพร่ ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานความคืบหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ติดตาม ประเมินผลผ่านระบบ eMENSCR 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

สถาบันพระปกเกล้าได้ก าหนดเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ไว้ ๔ รายการ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เป้าหมายย่อยที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องและรองรับกับการ
ด าเนินงานตามภารกิจของทางสถาบันฯ เห็นควรให้ทางสถาบันพระปกเกล้ามีการประสานและหารือเพื่อน า
ความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบร่วม เพื่อประกอบการจัดท าชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ 
และแนวทางการด าเนินงานที่สามารถรองรับการด าเนินงานกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมแหละมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกันต่อไป   

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

สถาบันพระปกเกล้า ได้ระบุโครงการรองรับจ านวน ๓ โครงการ โดยเป็นโครงการทีข่อรับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งหมด อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock อีกทั้งไม่ได้ระบุโครงการเพื่อรองรับการด าเนินการตามเป้าหมาย
ย่อยที่ ๒.๕/ ๓ / ๔ เพื่อให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ โดยประกอบด้วย ๒ เป้าหมายย่อย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส
และจัดใหม่มีช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครอบคลุมและมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามา
เป็นเครื่องมือ อีกทั้ง มุ่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....  และทบทวน ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้มีการก าหนดเป้าหมายย่อยในการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ถึงขั้นของการประกาศใช้ต่อไป นอกจากนี้เห็นควรมีการ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการบรรลุเป้าหมายย่อยที่มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและติดตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. หน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุลักษณะของหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย  
(๑) หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

(๒) หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมและการป้องกันการทุจริต อาทิ ส านักงานกิจการยุติธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(๓) หน่วยงานกลาง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๖ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ประเด็น ความเห็น 

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมยังไม่ได้มีโครงการรองรับครบทุกหน่วยงาน อีกท้ังเห็นควร
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบร่วมด้านการศึกษาเพื่ อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อาทิ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุเป้าหมายย่อย ๒ เป้าหมาย โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... อย่างไรก็ตาม สปน. ได้ก าหนดเป้าหมายย่อยเกี่ยวกับช่องทางใน
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ยังคงขาดความชัดเจนและครอบคลุม อาทิ การมีส่วนร่วม
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และแนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง  นอกจากนั้นยังไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาในการบรรลุแต่ละเป้าหมายแผนย่อยที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้การรายงานความคืบหน้าตาม
มาตรา ๒๗๐ ตลอดจนการติดตามการด าเนินงาน ขาดความชัดเจนและไม่สามารถรายงานต่อ ครม.  
และสภาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุโครงการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมรับผิดชอบรวม 
๔๒ โครงการ อย่างไรก็ตาม บางโครงการยังมีลักษณะเป็นโครงการปกติตามภารกิจของหน่วยงาน   

๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
คือ ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม แผนขับเคลื่อนฯ ของส านักงาน ป.ย.ป. มีระยะเวลาในการจัดท าข้อเสนอที่นานอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ 
และการขับเคลื่อนข้อเสนอยังไม่ชัดเจน 

๒. หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

ส านักงาน ป.ย.ป. ระบุหน่วยงานร่วมด าเนินการจ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอการสร้างความ
ปรองดองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนอาจต้องมีหน่วยงานอื่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
เพิ่มเติม อาทิ กระทรวงมหาดไทย 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

ส านักงาน ป.ย.ป. ระบุเป้าหมายย่อยจ านวน ๗ รายการ โดยเป็นลักษณะของกระบวนการการท างานตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปฯ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของการจัดท าข้อเสนอไปสู่การขอความ
เห็นชอบมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน ก.พ. ๖๔ – ส.ค. ๖๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ 
นอกจากนี้ สาระส าคัญของข้อเสนอยังไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ อาจต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้ข้อเสนอมีลักษณะที่เป็นกลไกท่ีถาวรตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นไว้ในท่ีประชุม ทั้งนี้ 
ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ส านักงาน ป.ย.ป. ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ การเตรียมความพร้อม
และการเตรียมชุดข้อมูลตามเป้าหมายย่อยที่ส านักงาน ป.ย.ป. ก าหนด อาจมีเนื้อหาที่ใช้ในการรายงานตาม
มาตรา ๒๗๐ ต่อ ครม. และสภาได้ และอาจเป็นประเด็นถกเถียงท่ีส าคัญในการรายงานฯ 

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

ส านักงาน ป.ย.ป. ได้ระบุโครงการรองรับจ านวน ๑ โครงการ คือโครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิด ความ
สามัคคีปรองดองของคนในชาติ ซึ่งจะของบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนข้อเสนอ
ยังไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจน ซึ่งการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอให้เกิดขึ้นจริงนับเป็นหัวใจส าคัญ  
และเป็นความท้าทายของการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

๑.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม แผนขับเคลื่อนฯ ของส านักงาน กกต. ไม่ได้มีการระบุหน่วยงานอื่นร่วมด าเนินการและโครงการส่วนใหญ่มี
ลักษณะโครงการปกติของส านักงานฯ นอกจากน้ี เป้าหมายย่อยของส านักงาน กกต. ยังขาดความชัดเจน 

๒. หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

ส านักงาน กกต. ไม่ได้ระบุหน่วยงานร่วมด าเนินการไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อให้การด าเนินงานอาจไม่ครบคลุมและ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในทางปฏิบัติ 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

ส านักงาน กกต. ได้ระบุเป้าหมายย่อย ๗ รายการ โดยแบ่งเป้าหมายย่อยออกเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ 
(๑) ความรู้ความเข้าใจ (๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน และ (๓) การเร่งรัดการเลือกตั้งขั้นต้น อย่างไรก็
ตาม ส านักงาน กกต. ไม่ได้ระบุเป้าหมายย่อยและระบุระยะเวลาการด าเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
การรายงานความคืบหน้าตามมาตรา ๒๗๐ ตลอดจนการติดตามการด าเนินงานของ ส านักงาน กกต. ขาด
ความชัดเจนและไม่สามารถรายงานต่อ ครม. และสภาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 



๗ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ประเด็น ความเห็น 

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

ส านักงาน กกต. ระบโุครงการรองรับจ านวน ๑๑ โครงการ โดยเป็นลักษะของงานประจ า อาจไมส่่งผลต่อ
บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้

๑.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สถาบันพระปกเกล้า 

ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม 

สถาบันพระปกเกล้าจะด าเนินการจัดท าชุดความรู ้โครงสร้าง เนื้อหาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แล้ว
เสร็จภายในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วจึงผลักดันและเผยแพร่ชุดความรู้ดังกล่าวสู่สาธารณชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จากการได้เข้าร่วมประชุมกับสถาบัน
พระปกเกล้าในการจัดท าแผนขับเคลื่อนฯ พบว่า สถาบันพระปกเกล้ามีความตั้งใจที่จะจัดท าชุดความรู้ให้
แล้วเสร็จในช่วงที่มีการสรรหาหรือเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะผลักดันชุดความรู้ดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญต่อไป 

๒. หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

สถาบันพระปกเกล้าได้ระบุลักษณะของหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย 
(๑) หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า โดยจะเป็นหน่วยงานส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ในระดับพื้นท่ีและมีการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและนักศึกษา 

(๒) หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Thai PBS กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท. โดยจะเป็นหน่วยงาน
ที่เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

(๓) หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง ได้แก่ ส านักงาน กกต. โดยจะเผยแพร่ชุดความรู้ผ่าน
ส านักงาน กกต. ไปสู่นักการเมือง    

(๔) ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพระปกเกล้ายังไม่ได้ประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าว แต่จะจัดท าชุดข้อมูลให้แล้วเสร็จ
และประสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนการบูรณาการการ
ท างานต่อไป 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

สถาบันพระปกเกล้าได้ระบุเป้าหมายย่อย ๔ รายการ โดยมีข้อสังเกตที่ส าคัญ ดังนี้ 
(๑) ชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการฯ ซึ่งระยะเวลาการด าเนินการระหว่างเดือน เม.ย. ๖๔ – 

มี.ค. ๖๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป อาจไม่สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะผลักดันชุดความรู้ดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในการรายงานตามมาตรา ๒๗๐ อาจมี
การน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และสภา ซึ่งอาจเป็นประเด็นให้ถกเถียงและอภิปราย
กันอย่างกว้างขวาง 

(๒) ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ 
และพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารช่องทางออนไลน์มีความส าคัญอย่างยิ่ ง แต่ไม่ได้ก าหนดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์ นอกจากนี้ การสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบันต้องอาศัยผู้มีความรู้ 
และความสามารถในการบริหารจัดการสื่อออนไลน์เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

สถาบันพระปกเกล้าระบุโครงการรองรับจ านวน ๖ กิจกรรม โดยเป็นโครงการที่จ าเป็นต้องขอให้มีการ
จัดสรรงบกลางจ านวน ๑๑ ล้านบาท ในการจัดท าชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการฯ เพื่อให้
ทันต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ และอีก ๓ โครงการเป็นการผลิตสื่อและเผยแพร่ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าจะขอ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๒.๑ การนิยามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นสิ่งที่ส าคัญ

อย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยสถาบันพระปกเกล้าอยู่ระหว่างการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ทั้งนี้ 
หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าค านิยามของสถาบันพระปกเกล้ายังไม่ชัดเจน คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาขอปรึกษาหารือกับส านักงานราชบัณฑิตยสภาหรือองค์มนตรีต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็น
การจัดระเบียบชุดความรู้ครั้งใหญ่ นอกจากนี้ การเผยแพร่ค านิยามและชุดความรู้ดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสานเสวนา และเวทีรับฟังความเห็น จะน าไปสู่
การถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้าง 



๘ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒.๒ การศึกษาเรื่องพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่ส าคัญ ควรมีการ
ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ โดยต้องมีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์  
ธรรมเนียมปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองของประเทศ ซึ่งควรมีคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานที่ศึกษาประเด็นนี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้มาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างรอบด้าน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 
ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์  

๒.๓ ส านักงาน กกต. เป็นองค์กรอิสระที่มีภารกิจและหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แผนขับเคลื่อนฯ 
ที่ส านักงาน กกต. จัดท ามามักจะอยู่ภายใต้กรอบการท างานแบบปกติ  ดังนั้น คณะกรรมการฯ  
ควรมอบแนวทางการด าเนินการให้ส านักงาน กกต. ด้วย 

๓. มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายคณะกรรมการฯ พิจารณาแผนขับเคลื่อนฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักเสนอ และส่งความเห็นกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระการประชุมที ่๔.๒  การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
 ในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วยกิจกรรม

ปฏิรูปประเทศ ๕ กิจกรรม และ ข้อเสนอกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่  
(๑) ร่างพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... และ (๒) 
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. ซึ่งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ได้ก าหนดการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ไว้ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม แผนการปฏิรูปประเทศฯ ไม่ได้ระบุการผลักดันและหน่วยงานรับผิดชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... ไว้ ทั้งนี้  
ในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมไม่ได้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน 

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการฯ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. …. ประกอบการพิจารณา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
๒.๑ ให้มีคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีองค์ประกอบ อาทิ 

ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธาน ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓ คน และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒ ให้มีแผนแม่บทการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ระบุ (๑) หลักสูตรการศึกษา 
การสร้างวิทยากรต้นแบบและเครือข่ายวิทยากร (๒) การสร้างนักการเมืองที่ดี (๓) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทางการเมือง (๔) การประชาสัมพันธ์ และ (๕) กลไกการบริหารและขับเคลื่อนแผนแม่บท 

๒.๓ ให้มีส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนราชการภายในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และบริหารกองทุน 

๒.๔ ให้มีกองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานของ 
ส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ และขับเคลื่อนแผนแม่บท 



๙ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒.๕ ให้มีสถาบันการศึกษาทางการเมืองในรัฐสภาเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาฝึกอบรมให้แก่สมาชิกรัฐสภา 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน 

๒.๖ ให้รัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า กรมการปกครอง 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการให้การศึกษา เรียนรู้ และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง 

๒.๗ ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพ่ือสร้างนักการเมืองที่ดี 
๒.๘ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมวลชนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านประชาสัมพันธ์ 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๓.๑ การใช้กฎหมายเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองอาจเป็นแนวทางที่ไม่มีประสิทธิภาพนัก 

เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นสิ่งที่จะมีวิวัฒนาการโดยตัวเองผ่านการมีเรียนรู้ การตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓.๒ วุฒิสภาได้น าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมประชาธิปไตยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นร่างเสนอโดยประชาชนเข้าพิจารณาแล้ว ดังนั้นควรมีการ
ประสานไปยังวุฒิสภาเพ่ือหารือถึงการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

๔. มติทีป่ระชุม เห็นชอบมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานวุฒิสภาถึงความคืบหน้าและการ
ด าเนินการผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... ต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
๑. ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 

เพ่ือเข้าร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนั้น  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานไปยังศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ เรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดวันและเวลาประชุม
หารือเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สศช. 

๒. คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ณ สศช. 

๓. มติที่ประชุม  
๓.๑ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมหารือกับศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สศช. โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งห้องประชุมให้ทราบต่อไป 
๓.๒ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ณ สศช. โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งห้อง
ประชุมให้ทราบต่อไป 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

(นายกฤตกร  เชษฐชัยวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 

๓.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑   : การประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 

๑. วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองประสานจัดการประชุมหารือกับศาสตราจารย์  
ดร.ไชยันต ์ไชยพร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ ทฤษฎี
และหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประกอบด้วย (๑) นายปกรณ์  
ปรียากร ประธานกรรมการฯ (๒) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการฯ (๓) นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ 
(๔) นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (๕) นายเจษฎ์ โทณะวณิก (๖) นายสุภาพ คลี่ขจาย (๗) นายสนธิญาณ 
ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการฯ และ (๘) นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ กรรมการและเลขานุการฯ ได้ประชุมหารือกับ
ศาสตร์ชาติ ดร.ไชยันต์ ไชยพร ณ ห้องประชุมห้องสุนทร หงส์ลดารมณ์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
๒.๑ การศึกษาและการเรียนการสอนการเมืองการปกครองเปรียบเทียบในปัจจุบันมีข้อจ ากัดของการ

น าเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นการอธิบายวิวัฒนาการของการปกครอง
ตั้งแต่ระบอบกษัตริย์จนถึงระบอบรัฐสภามักให้ความส าคัญกับรูปแบบการปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่นิ่งเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยละเลยกระบวนการวิวัฒนาการของช่วงเวลา
ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ที่รูปแบบการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับ
ข้อมูลมีความเข้าใจในข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและอาจน าไปสู่การเกิดอคติต่อการเมืองการปกครองของไทย 

๒.๒ รูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษมีกระบวนการของการวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานจาก
ระบอบกษัตริย์ที่มีพระราชอ านาจเต็มสู่การจ ากัดพระราชอ านาจของกษัตริย์ และพัฒนามาเป็นระบอบ
รัฐสภาในปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมักจะถูกยกเป็นแม่แบบหรือมาตรฐานของรูปแบบการปกครอง 
โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองที่เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ ซึ่งความ
มุ่งหวังดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากบริบทและสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ การเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ควรศึกษาการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกจากประเทศอังกฤษ อาทิ สวีเดน เดนมาร์ก และภูฏาน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและรอบด้าน 

๒.๓ กรีกได้แบ่งการปกครองเป็น ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย (๑) เอกาธิปไตย (monarchy) เป็นการปกครองโดยคน
คนเดียว (๒) คณาธิปไตย (oligarchy) เป็นการปกครองโดยกลุ่มคณะ และ (๓) ประชาธิปไตย (democracy) 
เป็นการปกครองโดยการบริหารอ านาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมือง โดยประวัติศาสตร์ของกรีก
ได้ผ่านการปกครองทั้ง ๓ รูปแบบมาแล้ว โดยแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันและไม่มีรูปแบบใดมี
เสถียรภาพอย่างแท้จริง ดังนั้น เพลโตจึงได้ออกแบบการปกครองในรูปแบบผสมซึ่งน ารูปแบบการปกครอง
ทั้ง ๓ แบบมาแบ่งปันอ านาจและหน้าที่ร่วมกัน โดยมีเอกสาร(convention/charter/pact/constitution) 
ข้อตกลงการแบ่งอ านาจและหน้าที่ระหว่างเอกบุคคล คณะบุคคล และประชาชน  จากแนวคิดข้างต้น
จึงเกิดข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าในการยกร่างรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องให้ทั้ง ๓ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ร่างด้วยหรือไม่ 



 

๓.๑-๒ 

๒.๔ ปัจจุบันเอกสารทางวิชาการที่มีลักษณะพาดพิงสถาบันได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนและประชาชน
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารทางวิชาการที่ชี้น าความคิดของเยาวชนและประชาชนไปในทางลบ 
และมักถูกน ามาใช้เป็นลูกเล่นหรือการโฆษณาชวนเชื่อในการชุมนุมภาพการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม เอกสารทางวิชาการที่ได้รับความนิยมดังกล่าวมีการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องจากข้อเท็จจริง ซึ่งเป็น
ความท้าทายที่ส าคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จ าเป็นต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อเท็จจริงดังกล่าวเพ่ือไม่ให้
เกิดการเข้าใจที่คลานเคลื่อนซึ่งน ามาสู่การเข้าใจผิดและมีอคติต่อสถาบันที่ถูกพาดพิง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๓. มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 



 

๓.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและ 
 ความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา 

๑. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๒) ๐๐๑๐/๓๘๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการ
การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการ (สว.) ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยประธาน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้มอบหมายให้ นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการฯ  
เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

๒. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้แทนคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว โดย
คณะกรรมาธิการการทหารฯ ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม 
ได้แก่ (๑) สถาบันพระปกเกล้า (๒) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (๓) ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และ (๔) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย โดยสรุปสาระส าคัญของการประชุม ดังนี้ 

๒.๑ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองควรมีการหารือและติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกลไกเพ่ือใช้เป็น
ช่องทางในการติดตาม ประสานและบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานระหว่างกิจกรรม  
Big Rock เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๒ การจัดท าองค์ความรู้และหลักสูตรตามกิจกรรม Big Rock ที่ ๑ การเสริมสร้างความรู้ทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทยและเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยเนื้อหาขององค์ความรู้ 
และหลักสูตรอาจพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ด้วย 
และควรเร่งรัดด าเนินการในส่วนของเครื่องมือการสื่อสารให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
เพ่ือที่ระยะเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปี ๒๕๖๕ จะไดเ้ร่งด าเนินการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ต่อไป 

๒.๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ควรพิจารณาจัดท าแผน
บูรณาการร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการขอรับจัดสรรงบประมาณและเพ่ือให้การประสานงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม Big Rock ที่มีหน่วยงานร่วมด าเนินการและโครงการ/การ
ด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock จ านวนมาก อาทิ กิจกรรม Big Rock ที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ที่มีหน่วยงานร่วมด าเนินการ ๑๙ หน่วยงาน 
และมีโครงการ/การด าเนินงาน ๔๘ โครงการ/การด าเนินงาน 

๒.๔ กิจรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  ควรพิจารณาเพ่ิมเติม
หน่วยงานร่วมด าเนินการ เนื่องจากการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
กับทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน  



 

๓.๒-๒ 

๒.๕ ตัวชี้วัดของกิจกรรม Big Rock ที่ ๔ การพัฒนาพรรคการเมือง เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งอาจไม่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หัวใจส าคัญของความส าเร็จของกิจกรรม Big Rock ดังกล่าว 
คือ การจัดท ากลไกส าหรับการคัดกรองให้ได้นักการเมืองที่เป็นคนดีมีคุณภาพ 

๒.๖ การจัดท าชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ 
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้สภาร่างรัฐธรรมนูญได้น า
องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการพิจารณายกร่างหรือแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญต่อไป นอกจากนี้ 
เนื้อหาขององค์ความรู้ควรมีลักษณะชี้น าไปในแนวทางที่ถูกต้อง มีมาตรฐานและเป็นสากล โดยอาจ
พิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก่อนเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๓. มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......................… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
 
 



 

๔.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 

๑. ความเป็นมา 
๑.๑ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในการประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ ได้มีการพิจารณาการผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... โดยเห็นว่าวุฒิสภาได้น าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นร่างเสนอโดยประชาชนเข้าพิจารณาแล้ว 
จึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานวุฒิสภาเพ่ือสอบถามความคืบหน้าและการด าเนินการ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....  

๑.๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 
ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๒) ๐๐๑๐/๒๔๑ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพ่ือขอทราบความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

๒. ข้อเท็จจริง 
๒.๑ ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้มีมติเห็นชอบมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน

วุฒิสภาเพ่ือสอบถามความคืบหน้าและการด าเนินการผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... ประกอบกับคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองฯ ได้มีหนังสือขอทราบความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง ประธานกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ เมื่อวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ชี้แจงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ขอ
เข้าหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เพ่ือหารือ
แนวทางการด าเนินงานร่วมกันในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ต่อไป 

๒.๒ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ได้มีหนังสือที่ สว. (กมธ ๒) ๐๐๑๐/๕๗๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ แจ้งก าหนดวันเวลาและสถานที่เพ่ือการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง ในวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 
(สว.) ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ ๔.๑) 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณามอบหมายกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ในวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .………………………





 

๔.๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ส านักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนฯ ทั้งหมด ๓๖ หน่วยงาน เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
ในรายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายและกระบวนการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ ขั้นตอนและวิธีการสู่การปฏิบัติของกิจกรรม Big Rock และการจัดท ากฎหมาย
ทีค่วรปรับปรุงหรือจัดท าใหม่ โดยได้ร่วมกันจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ระหว่างคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศและหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงาน
ปฏิบัติให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง  

๑.๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับการด าเนินงานตามขั้นตอน 
และวิธีการของกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการส าคัญคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ เข้าใจ
เป้าหมาย ผลลัพธ์ และการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้เป็นไปตามนั้น โดยแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของแต่ละช่วงเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ของหน่วยงานร่วมด าเนินการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock นั้น ๆ รวมถึงโครงการ/การ
ด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งท าให้สามารถติดตามการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลาได้อย่างตรงจุด และทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้ล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได้ 
เพ่ือร่วมกันคิด แก้ไข และเร่งรัดการด าเนินการต่าง ๆ ให้การขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ประกอบด้วย (๑) หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป็นหน่วยงานร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
(๒) เป้าหมายย่อย (๓) ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ (๔) โครงการและการด าเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock  

๑.๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลักตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ด าเนินการจัดท า
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ แผน และส่งมายังส านักงานฯ เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
๑๓ ด้านพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๒. มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มติเห็นชอบในหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ กิจกรรม ตามที่
ส านักงานฯ เสนอ และมอบหมายส านักงานฯ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดย
แนวทางแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๒.๑ การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ส านักงานฯ  
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๓ ด้าน ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การ
ด าเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่าง
แท้จริง โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด  
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หากไม่ด าเนินการจะท าให้การปฏิรูปประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด (๒) มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
และ (๓) มีความจ าเป็น 

๒.๒ เร่งรัดการด าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการ  ที่มีภารกิจ 
และหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ ให้ด าเนินโครงการ 
/การด าเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อยของกิจกรรม Big Rock ให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ร่วมกัน
ก ากับ ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม  
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/การด าเนินงานที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่การด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องหรือไม่ เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ พิจารณาด าเนินการตามความในมาตรา ๒๖ และ ๒๗ 
ของพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

๒.๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

๒.๓.๑ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยเพ่ิมเติมในส่วนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ส าหรับการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรม Big Rock ตามเป้าหมายย่อยของแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานยังคงเป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

๒.๓.๒ การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อรัฐสภาทุกสามเดือน โดยรายงานเฉพาะกิจกรรม Big Rock และประเด็นที่
รัฐสภาให้ความส าคัญเป็นพิเศษเท่านั้น และปรับรอบการรายงานให้รวดเร็วสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง โดยนับถัดจากเดือนที่มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นรายสามเดือน และส าหรับรอบการรายงานระหว่างเดือนมกราคม
ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส านักงานฯ จะจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ โดยรายงานการเตรียมการ
ของหน่วยงานในด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ทั้ง ๖๒ แผน ให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทุกสามเดือนต่อไป ทั้งนี้ การปรับรอบการราย
ดังกล่าวยังเป็นไปตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ที่ก าหนดให้รายงานทุกสามเดือน 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ๕ กิจกรรม โดยแบ่งเป็น ๓ 
ระดับ ได้แก่ (๑) โครงการ/การด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด หากไม่ด าเนินการจะส่งผลให้การปฏิรูป
ประเทศไม่บรรลุผลตามที่ก าหนด (๒) มีความจ าเป็นเร่งด่วน และ (๓) มีความจ าเป็น รายละเอียดแผนขับเคลื่อนฯ 
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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๕. มติที่ประชุม 
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1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมดําเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

11. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพันธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน

ลําดับ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)
เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กําหนดระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ังนี้ 
จํานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จํานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ท่ีกําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุม
้ ้

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยท้ังในระดับภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุ่มเป้าหมาย

ม.ค 65 - ธ.ค 65เครือข่ายผู้เข้าร่วมดําเนินการ นําหลักสูตรและส่ือความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
่มีการบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2)  กระทรวงศึกษาธิการ (3) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) กระทรวงกลาโหม  (5) กระทรวงสาธารณสุข (6) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (7) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (8) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า (9) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส (Thai PBS) (12) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (13) กรมประชาสัมพันธ์ (14) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

ม.ค 65 - มิ.ย 65

ต.ค 64 - ธ.ค 64ชุดเคร่ืองมือสื่อสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งแบบ
้ ่ ่

ม.ค 64 -ธ.ค 64มีชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
้

ม.ค 65 - ก.ย 65

การจัดทําหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) และหลักสูตร
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ม.ค 64 - ก.ย. 64

อบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับผู้แทน
สื่อมวลชน จํานวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - มี.ค 65

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ทุก
ประเภท อาทิ เว็บไซตข์องสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

วิทยากรตัวคูณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองที่สุจริต และนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ดําเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

กําหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0101
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สถาบันพระปกเกล้า

12. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

6. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)9. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

8. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เร่ิมต้นและส้ินสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ท่ีมาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ีเก่ียวข้อง

สถาบันพระปกเกล้า BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

หลักสูตรการเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65 3,053,600          เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS1.1

สถาบันพระปกเกล้า BR0101X02 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทางการเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65 4,811,500          เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS2.1

สถาบันพระปกเกล้า BR0101X03 ผลิตส่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ชุดเคร่ืองมือสื่อสาร 
(Toolkit) เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข อาทิ 
เอกสารเน้ือหาหลักสูตร
, เอกสารนําเสนอ
ข้อมูล Powerpoint, 
เทคนิคการสอน, คลิป 
VDO, เกมส์ เป็นต้น ท่ี
เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,049,000          เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS1.2  MS2.2
 MS2.3 และ 

MS2.4

*** จัดทําข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

MS1.2 
MS1.1 MS1

MS4
MS2.3 MS2.4

MS2.5
MS2.1 MS 2.2  

MS2 MS3



แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 1

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท ี่ 2
(Big Rock)

ก ารส่งเสริมก ารมีส่วนร่วมของประชาชนในก ระบวนการนโยบายสาธารณ ะทุก ระด ับ

เป ้าหมายของ
ก ิจก รรม Big Rock

หน ่วยงานรับผ ิดชอบหลัก

หน ่วยงานร่วมด ําเน ินก าร 1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 4. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

5. สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 6. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

7. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

9. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

11. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 12. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

13. สถาบันพระปกเกล้า 14. สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 16. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

17. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 18. กรมประชาสัมพันธ์

19. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ลําดับ

เป ้าหมายย่อยท ี่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2) มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3) มีช่องทางเพื่อให ้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให ้บริการสาธารณะของหน่วยงานอย่างเสมอภาค ครอบคลุมและเท ่าเท ียม

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4) มีการส่ือสาร หรือประชาสัมพันธ์ หรือสร้างการรับรู้ให ้ประชาชนทราบอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

เป ้าหมายย่อยท ี่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏ ิรูปท ี่จะส่งผลให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงต ่อประชาชนอย่างมีน ัยสําคัญ (Big Rock)

ด ้านเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมในก ระบวนการนโยบายสาธารณ ะอย่างแท ้จริง

สําน ัก งานปลัดสําน ัก นายก รัฐมนต รี

BR0102

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 ก ิจก รรม Big Rock

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ก ําหนดเป ้าหมายย่อยของขั้น ตอนและวิธ ีการตามก ิจกรรม Big Ro ck และระยะเวลาท ี่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป ้าหมายย่อยน ั้น ๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา **

ดําเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หน่วยงานภาครัฐเป ิดโอกาสให ้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง  ๆเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับ
ท ้องถ่ิน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

10. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการทบทวนผลการดําเนินงาน ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง หรือกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดบร ิการสาธารณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

* เป ้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป ้าหมายของการดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพื่อให ้บรรลุเป ้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให ้กําหนดระยะเวลาท ี่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง น้ี จํานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท ่ากับ จํานวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให ้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง  ๆเข้ามา
มีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการผลักดันร ่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร ่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ .ศ. .... 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65มีการทบทวน หรือปร ับปร ุงข้อกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร ่วมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะ



เป ้าหมายการขับ เคล่ือนก ิจกรรม Big Ro ck

หน่วยงานผู้ร ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การดําเนินงาน *** เป ้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ
ระยะเวลา

เร ิ่มต้นและส้ินสุด
โครงการ

วงเง ินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป ้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ี
เกี่ยวข้อง

1. สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี

BR0102001 1. การจัดสรรเง ินอุดหนุนเพื่อเป ็นรางวัล
ให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถ่ินท ี่มีการ
บริการจัดการท ี่ดี 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริการสาธาณณะของ อปท .

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

1,000,000,000       โครงการท ี่ไ ด้รับจัดสรรตาม  

พรบ . 64

MS1.1, 1.2, 1.3 -

BR0102002 2. การเสนอร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

ร่าง พ .ร.บ . ฯ ท ี่น ําเสนอเข้าสู่การ

พิจารณาของ ครม.

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

3,500,800            โครงการท ี่ไ ด้รับจัดสรรตาม  

พรบ . 64

MS2.1, 2.2 -

BR0102003 3. การยกระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะ

กรอบแนวทางในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและภาคส่วนต่าง  ๆ  ในการ

จัดบริการสาธารณะ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

8,727,000            เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.1 -

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

BR0102004 4. การส่งเสริมความร่วมมือในการเป ิด
ระบบราชการ (Open Government 
Partnership : OGP)

1. ภาคส่วนต่าง  ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารราชการ

2. ภาครัฐสามารถพัฒนางานท ี่

สอดคล้องตรงตามความต้องการและ

ความคาดหวังของประชาชน

3. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท ี่ดีใน

การเป ิดระบบราชการ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,965,800            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.2 -

BR0102005 5. การขับเคล่ือนการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง

1. ภาคส่วนต่าง  ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารราชการ

2. ภาครัฐสามารถพัฒนางานท ี่

สอดคล้องตรงตามความต้องการและ

ความคาดหวังของประชาชน

3. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท ี่ดีใน

การเป ิดระบบราชการ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

3,149,800            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

BR0102006 6. การเป ิดให ้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบราชการ

1. ภาคส่วนต่าง  ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารราชการ

2. ภาครัฐสามารถพัฒนางานท ี่

สอดคล้องตรงตามความต้องการและ

ความคาดหวังของประชาชน

3. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท ี่ดีใน

การเป ิดระบบราชการ

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 
65

6,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

3. สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

BR0102007 7. การสนับสนุนให ้หน่วยงานของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบ ียบท ี่เป ็นอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการ
สาธารณะผ่านกลไกการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย

กฎหมายและกฎระเบ ียบท ี่เป ็น

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการสาธารณะ

ได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

-
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS2.2 -

ก ําหนดโครงการ/การดําเน ิน งาน ในการขับ เคล่ือนก ิจกรรม Big Ro ck

** เพื่อให ้สอดคล้องกับห ้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท ้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

     ระบ ุ MS ลงใน เส้น  Timeline ตามช่วงระยะเวลาท ี่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป ้าหมายย่อย

MS2
MS2.1 - 2.2

MS1.4 MS1
MS1.1 -1.3



หน่วยงานผู้ร ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การดําเนินงาน *** เป ้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ
ระยะเวลา

เร ิ่มต้นและส้ินสุด
โครงการ

วงเง ินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป ้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ี
เกี่ยวข้อง

4. สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

BR0102008 8. โครงการประชาคมเข้มแข็งอย่างย่ังยืน
 พ.ศ. 2565

หมู่บ ้าน  ชุมชน  ตําบล อําเภอ และ

จังหวัด ผ่านการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพ ื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของประชาชน  ผู้น ําชุมชนในพื้นท ี่ 

ในการมีส่วนร่วมในการจัดท ํา

แผนพัฒนาหมู่บ ้าน  แผนชุมชน  

แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ

 และแผนพัฒนาจังหวัด ผ่านกลไก

การจัดท ําแผนในแต่ละระดับ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

16,150,200          เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

BR0102009 9. โครงการขับเคล่ือนแผนพัฒนาพื้นท ี่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บ ุคลากรด้านการจัดท ําแผนมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และท ักษะ

ด้านการจัดท ําแผนและประสาน

แผนพัฒนาพื้นท ี่ ตลอดจนสามารถ

เช่ือมโยงแผนงาน/โครงการให ้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิง

ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.

 หน ่วยงานในพื้นท ี่เป ้าหมาย

สามารถระบ ุป ัญหา ข้อบกพร่อง และ

ข้อติดขัด (Missing Link) เพ ื่อน ําไป

พัฒนาแนวทางจัดท ําและประสาน

แผนพัฒนาในระดับพื้นท ี่ต้ังแต่

ห มู่บ ้าน  ชุมชน  ตําบล ท ้องถ่ิน  และ

อําเภอ 3. แผนพัฒนาในระดับพื้นท ี่

ต้ังแต่ห มู่บ ้าน  ชุมชน  ตําบล ท ้องถ่ิน  

และอําเภอ มีการยกระดับคุณภาพ

แผนให ้มีลักษณะเป ็นแผนเดียว (One 

Plan)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,263,600            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

5. สถาบันพระปกเกล้า BR0102010 10. โครงการรางวัลพระปกเกล้า 
ประจําปี 2564

เพ ื่อส่งเสริมให ้องค์กรปกครองส่วน

ท ้องถ่ินพัฒนาการดําเน ินงานโดย

ตระหน ักถึงความสําคัญของความ

โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  การเสริมสร้างสัน ติสุข

สมานฉันท ์ และการเสริมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการท ํางาน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,399,425            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

BR0102011 11. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวัตกรรมท ้องถ่ิน

ความสําเร็จของการดําเน ิน โครงการ

เพ ื่อแก้ไขป ัญหาในพื้นท ี่โดย

กลุ่มเป ้าหมาย (Local Solution) (10 

เครือข่าย)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,900,000            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

BR0102012 12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิ

 เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม ใน

ประเด็นตามรัฐธรรมน ูญแห ่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

2. สร้างตัวแบบการเรียนรู้ทาง

กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ และการมี

ส่วนร่วม ตามรัฐธรรมน ูญแห ่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ 

และการมีส่วนร่วม ในประเด็นตาม

รัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ท ี่เป ็นประโยชน ์

ต่อสาธารณะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

323,950              
เง ินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน

ได้รายได้อ่ืน
MS1.3 -

BR0102013 13. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพ ื่อส่งเสริมให ้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการขยะร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน

2. เพ ื่อให ้ประชาชนเกิดสําน ึกความ

เป ็นพลเมือง มีจิตสาธารณะ 

3. เพ ื่อให ้องค์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน

สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่าง

ย่ังยืน  สร้างส่ิงแวดล้อมท ี่ดี และเป ็น

ต้นแบบให ้แก่หน ่วยงาน อ่ืน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

420,000              
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -



หน่วยงานผู้ร ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การดําเนินงาน *** เป ้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ
ระยะเวลา

เร ิ่มต้นและส้ินสุด
โครงการ

วงเง ินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป ้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ี
เกี่ยวข้อง

BR0102014 14. โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคํา
และรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี 2565

เพ ื่อส่งเสริมให ้องค์กรปกครองส่วน

ท ้องถ่ินพัฒนาการดําเน ินงานโดย

ตระหน ักถึงความสําคัญของความ

โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  การเสริมสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการท ํางาน  และการ

ลดความเห ล่ือมลํ้าใน สังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

BR0102015 15. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวัตกรรมท ้องถ่ิน

1. เพ ื่อเป ็นการส่งเสริมจิตสาธารณะ

และความเป ็นพลเมืองในกลุ่มเยาวชน

2. เพ ื่อให ้เกิดเครือข่ายการท ํางาน

ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท ้องถ่ินและกลุ่มเยาวชนในพื้นท ี่

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,300,000            เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

BR0102016 16. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพ ื่อส่งเสริมให ้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการขยะร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน

2. เพ ื่อให ้ประชาชนเกิดสําน ึกความ

เป ็นพลเมือง มีจิตสาธารณะ 

3. เพ ื่อให ้องค์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน

สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่าง

ย่ังยืน  สร้างส่ิงแวดล้อมท ี่ดี และเป ็น

ต้นแบบให ้แก่หน ่วยงาน อ่ืน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

700,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

BR0102017 17. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. วิเคราะห ์ข้อจํากัดในการเข้าถึง

กระบวนการนโยบายด้าน ส่ิงแวดล้อม

ของภาคประชาชนในพื้นท ี่ศึกษา

2. สังเคราะห ์ข้อเสนอการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของภาคประชาชนใน

นโยบายส่ิงแวดล้อมของพื้นท ี่

กรณีศึกษา

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

359,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

BR0102018 18. โครงการการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างย่ังยืน
หลังวิกฤต โควิด-19

มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพสังคม 

ภายใต้แนวคิดหลักธรรมาภ ิบาล หลัง

วิกฤติการณ์ COVID-19
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 

64
1,000,000            

เง ินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน

ได้รายได้อ่ืน
MS1.2 -

BR0102019 19. โครงการสํารวจความเช่ือม่ัน ความ
พึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง  ๆ และการ
ยกระดับการบริการสาธารณะ

1. เพ ื่อทราบความคิดเห ็นและระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

บริการสาธารณะ และการท ํางาน

ของหน ่วยงานต่าง  ๆ2. เพ ื่อได้ข้อมูล

ผลการสํารวจสําหรับน ําไปใช้

ประกอบการวัดระดับการให ้บริการ

ของหน ่วยงานของรัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท ้องถ่ิน  โดย

กระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  (People’s Audit) 3. เพ ื่อ

น ําเสนอความคิดเห ็นของประชาชน

ต่อผู้เก่ียวข้องสําหรับน ําไปใช้

พ ัฒนาการจัดบริการสาธารณะให ้มี

คุณภาพ และสนองตอบต่อความ

ต้องการของประชาชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,000,000            
เง ินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน

ได้รายได้อ่ืน
MS1.3 -

BR0102020 20. โครงการแนวทางการจัดท ําแผน
งบประมาณที่คํานึงถึงความเสมอภาค
ระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม (Planning Model for Gender
 and Age Responsive Participatory 
Budgeting)

ขยายองค์ความรู้เรื่องการจัดท ํา

งบประมาณท ี่คําน ึงถึงความเสมอ

ภาคระหว่างเพศและวัยด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วม (Gender and

 Age Responsive Participatory 

Budgeting: GRPB) ไป สู่การปฏ ิบ ัติท ี่

เป ็นรูปธรรม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

184,800              
เง ินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน

ได้รายได้อ่ืน
MS1.3 -



หน่วยงานผู้ร ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การดําเนินงาน *** เป ้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ
ระยะเวลา

เร ิ่มต้นและส้ินสุด
โครงการ

วงเง ินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป ้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ี
เกี่ยวข้อง

BR0102021 21. โครงการศึกษาความเช่ือม่ัน ความ
พึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง  ๆและการ
ยกระดับการบริการสาธารณะ

1. เพ ื่อทราบความคิดเห ็นและระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

บริการสาธารณะ และการท ํางาน

ของหน ่วยงานต่างๆ

2. เพ ื่อได้ข้อมูลผลการสํารวจสําหรับ

น ําไปใช้ประกอบการวัดระดับการ

ให ้บริการของหน ่วยงานของรัฐและ

องค์กรปกครองส่วนท ้องถ่ิน  โดย

กระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน   (People’s Audit)

3. เพ ื่อน ําเสนอความคิดเห ็นของ

ประชาชนต่อผู้เก่ียวข้องสําหรับ

น ําไปใช้พ ัฒนาการจัดบริการ

สาธารณะให ้มีคุณภาพ และ

สนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

2,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

BR0102022 22. โครงการแนวทางการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคระหว่างเพศ กรณีศึกษา
การประยุกต์ใช้ GRB กับองค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถ่ิน (A guide for 
strengthening gender equality: a 
case study of applying gender 
responsive budgeting 
implementation to local 
government)

1. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการ

จัดสรรงบประมาณท ี่คําน ึงถึงความ

เสมอภาคระหว่างเพศ (GRB) ไป สู่

การปฏ ิบ ัติ

2. เสริมสร้างศักยภาพให ้องค์กร

ปกครองส่วนท ้องถ่ิน มีท ักษะการ

จัดท ํางบประมาณและแผนพัฒนาท ี่

คําน ึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ 

เพ ื่อลดความเห ล่ือมลํ้าและสร้างความ

เป ็นธรรมในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

-
เง ินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน

ได้รายได้อ่ืน
MS1.3 -

BR0102023 23. โครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความ
เหล่ือมลํ้า เพื่อบรรลุเป ้าหมายการ
พัฒนาท ี่ย่ังยืน หลังวิกฤติการณ์ 
COVID-19

ผลักดันให ้ชุมชนพัฒนาความเข้มแข็ง

และลดความเห ล่ือมลํ้าโดยการใช้

น วัตกรรมชุมชน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

500,000              
เง ินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน

ได้รายได้อ่ืน
MS1.3 -

6. สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์

BR0102024 24. โครงการจัดท ําข้อเสนอเชิงนโยบาย
และนวัตกรรมทางสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนา

ระบบสวัสดิการและนวัตกรรมทาง

สังคมท ี่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 

64
1,654,400            

โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.4 ,MS2.2 -

7. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย

BR0102025 25. โครงการจัดท ําแผนและประสาน
แผนพัฒนาตําบล

มีการบ ูรณาการจัดท ําแผนพัฒนา

ตําบล จํานวน  7,036 ตําบล 

(ดําเน ินการไตรมาส1-4)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

39,405,600          
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.4 ,MS2.2 -

8. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน BR0102026 26. โครงการสนับสนุนและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ
ท ุจริต “ดวงตาแรงงาน”

เครือข่ายแรงงานได้รับการปลูกฝัง

ค่าน ิยมไม่ทนท ุจริตและร่วมเป ็น

เครือข่ายเฝ้าระวังการท ุจริตในระดับ

พื้นท ี่ และสามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้ท ี่ได้รับ เพ ื่อป ้องกันการท ุจริต

ในระดับพื้นท ี่ต่อไป

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,785,600            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

9. กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

BR0102027 27. การจัดท ําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นท ี่ในระดับอําเภอและตําบล

การใช้กลไกของคณะกรรมการ

บริหารงานอําเภอ (กบอ.) 

คณะกรรมการหมู่บ ้าน  เป ็นกลไกใน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

 ยังไม่สามารถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

10. สํานักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม

BR0102028 28. โครงการจัดจ้างท ี่ปร ึกษาเพื่อจัดท ํา 
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห ่งชาติ ฉบับท ี่ 4  (พ.ศ. 2566
 – 2569)

มี (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงาน

ยุติธรรมแห ่งชาติ ฉบ ับท ี่ 4 (พ .ศ. 

2566 – 2569) เป ็นแนวทางการ

บริหารและพัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมท ี่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 โดยคําน ึงถึงประชาชนและ

ผลประโยชน ์ของการพัฒนาประเทศ

เป ็น สําคัญ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,625,000            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

11. กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์

BR0102029 29. การจัดท ําแผนงานสมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดับชาติ

คนพิการ องค์กรคนพิการ 

หน ่วยงานภาครัฐ หน ่วยงาน

ภาคเอกชน  / ผลผลิต : ประเด็นสมัชชา

เครือข่ายคนพิการระดับชาติท ี่จะ

น ํามาขับเคล่ือนเชิงนโยบายด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,500,000            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -



หน่วยงานผู้ร ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การดําเนินงาน *** เป ้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ
ระยะเวลา

เร ิ่มต้นและส้ินสุด
โครงการ

วงเง ินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป ้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ี
เกี่ยวข้อง

12. สํานักงานสถิติแห ่งชาติ BR0102030 30. โครงการสํารวจความคิดเห ็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล
 พ.ศ. 2565

ข้อมูลความคิดเห ็นของประชาชนใน

ด้านต่าง  ๆ  เพ ื่อใช้ประกอบการ

วางแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

 ยังไม่สามารถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

BR0102031 31. โครงการสํารวจความคิดเห ็นของ
ประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมตาม
มาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565

ข้อมูลความคิดเห ็นของประชาชนใน

ด้านต่าง  ๆ  เพ ื่อใช้ประกอบการ

วางแผนและตัดสินใจ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 

65
 ยังไม่สามารถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -

13. สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการท ุจริต
แห ่งชาติ

BR0102032 32. โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้าน
ท ุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. พื้นท ี่ดําเน ินการสํารวจ จับตามอง

 และแจ้งเบาะแส อย่างน ้อยจังหวัดละ

 3 อําเภอ รวมไม่น ้อยกว่า 231 อําเภอ

2.จํานวนประชาชนท ี่เข้าร่วม

โครงการไม่น ้อยกว่า 11,995 คน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

28,237,100          
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.2 -

14. สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการท ุจริต
ในภาครัฐ

BR0102033 33. โครงการขับเคล่ือนการรณรงค์
ต่อต้านการท ุจริตตามมาตรา 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.  เพ ื่อดําเน ินการให ้เป ็น ไปตาม

รัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจักรไทย 

พ .ศ. 2560 ท ี่บ ัญญัติให ้ “รัฐต้อง

ส่งเสริมและให ้ความรู้แก่ประชาชนถึง

อันตรายท ี่เกิดจากการท ุจริตและ

ประพฤติมิชอบท ั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน   และจัดให ้มีมาตรการและ

กลไกท ี่มีประสิทธิภาพเพื่อป ้องกัน

และขจัดการท ุจริตและประพฤติมิชอบ

ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท ั้งกลไกใน

การส่งเสริมให ้ประชาชนรวมตัวกัน

เพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให ้ความรู้

 ต่อต้าน  หรือช้ีเบาะแสโดยได้รับความ

คุ้มครองจากรฐัตามท ี่กฎหมายบ ัญญัติ”

2. เพ ื่อให ้หน ่วยงานภาครัฐและภาค

ประชาสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและ

เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้าน

การท ุจริตท ุกรูปแบบ  ตลอดจนร่วม

เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบ

เห ็นการกระท ําอันอาจจะก่อให ้เกิด

การท ุจริตในภาครัฐ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,000,000            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.4 -

15. กรมประชาสัมพันธ์ BR0102034 34. โครงการประชาสัมพันธ์สร ้างการมี
ส่วนร่วมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป ็นประมุข

จํานวนข้อมูลข่าวสารการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่ท ี่

เผยแพร่สู่สาธารณะ จํานวน  647 ครั้ง 

(ตอน/สปอต/ครั้ง/ เรื่อง)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.4 -

BR0102035 35. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่

จํานวนข้อมูลข่าวสารการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่ท ี่

เผยแพร่สู่สาธารณะ จํานวน  538 ครั้ง 

(ตอน/สปอต/ครั้ง/ เรื่อง)

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,756,000            เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.4 -

16. สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102036 36. การพัฒนาเครือข่ายผู้นําอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ .)

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให ้

ประชาชนเกิดการร่วมกลุ่มและมีส่วน

ร่วมในการดําเน ินงาน คุ้มครอง

ผู้บริโภคร่วมกับภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,350,000            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

BR0102037 37. การสร้างความเสมอภาคและขยาย
โอกาสการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคเพื่อให ้เกิด
ความเท ่าเท ียม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให ้

ประชาชนเกิดการร่วมกลุ่มและมีส่วน

ร่วมในการดําเน ินงาน คุ้มครอง

ผู้บริโภคร่วมกับภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

5,614,500            เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.3 -



หน่วยงานผู้ร ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การดําเนินงาน *** เป ้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ
ระยะเวลา

เร ิ่มต้นและส้ินสุด
โครงการ

วงเง ินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป ้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ี
เกี่ยวข้อง

BR0102038 38. การบริหารจัดการส่ือโซเซียลมีเดีย
และส่ือออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภค ของสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB 
Connect Social)

พัฒนาดิจิท ัลแพลตฟอร์ม (OCPB 

Connect Social) เพ ื่อใช้เป ็น เครื่องมือ

ในการส่ือสารกับประชาชนผ่าน ส่ือ

โซเชียลมีเดียและส่ือออนไลน ์ ของ สคบ . 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

15,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.2 -

17. กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม

BR0102039 39. การดําเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ท ี่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน

ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้มีส่วน

ร่วมและรับรู้แนวทางการดําเน ินการ

ก่อสร้าง

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

-
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

18. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

BR0102040 40. โครงการอาสาสมัครบริบาลท ้องถ่ิน
เพื่อดุแลผู้สูงอายุท ี่มีภาวะพึ่งพิง

กระตุ้นการจ้างงานให ้ประชาชนใน

พื้นท ี่,เพ ิ่มอาชีพน ักบริบาลข้ึนใน

พื้นท ี่,ให ้ผู้สูงอายุท ี่มีภาวะพึ่งได้รับ

การดูแลท ี่ดีในท ุก ด้ๆาน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,080,586,000       
เง ินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน

ได้รายได้อ่ืน
MS1.3 -

BR0102041 41. โครงการส่งการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์ปกครองส่วนท ้องถ่ิน

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ

ด้าน ส่ิงแวดล้อม
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 

64
8,543,200            

โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.4 -

19. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

BR0102042 42. โครงการรับและพิจารณาวินิจฉัยคํา
ร้อง (ตามมาตรา 123)

ดูแลให ้การคุ้มครองแรงงานในกรณี

นายจ้างฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏ ิบ ัติตาม

กฎหมายเก่ียวกับสิทธิท ี่ลูกจ้างได้รับ

เงิน  อย่างหน ึ่งอย่างใด กฎหมายจึง

กําหนดรับรองสิทธิของลูกจ้าง ท ี่

ประสงค์จะให ้พน ักงานเจ้าหน ้าท ี่

ดําเน ินการบ ังคับตามสิทธิของตน  

โดยมีกรอบของกฎหมายบ ัญญัติไว้เพ ื่อ

คุ้มครองสิทธิ ของลูกจ้างท ี่จะได้รับ

ค่าตอบแทนการท ํางานหรือเงิน อ่ืน

ใดตามสิทธิของตนท ี่พ ึงได้รับตาม

พระราชบ ัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ .ศ.

 2541 และท ี่แก้ไขเพ ิ่มเติม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

800,000              
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS2.2 -

BR0102043 43. โครงการการดําเนินการให ้สถาน
ประกอบกิจการท ี่มีลูกจ้างต้ังแต่ 10 คน
ข้ึนไป รายงานสภาพการจ้างและสภาพ
การท ํางาน (ตามมาตรา 115/1) (คร.11)

เพ ื่อให ้การใช้กฎหมายคุ้มครอง

แรงงานมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมแรงงานท ี่มีอยู่ท ั้งหมด จึง

กําหนดให ้นายจ้างท ี่มีลูกจ้างต้ังแต่ 

๑๐ คน ข้ึนไป  ย่ืนแบบแสดงสภาพ

การจ้างและสภาพการท ํางาน  โดย

ให ้นายจ้างสํารวจตนเองและย่ืนแบบ

แสดงสภาพการจ้างและสภาพการ

ท ํางานต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดี

มอบหมายภายในเดือนมกราคมของ

ท ุกป ี

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,551,600            
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS2.2 -

BR0102044 44. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให ้สถาน
ประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับ

บริการ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

687,920              
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

BR0102045 45. กิจกรรมตรวจเย่ียม ให ้คําปรึกษา 
แนะนํา และติดตามเฝ้าระวังป ัญหาความ
ขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับ

บริการ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

90,500               
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.4 -

BR0102046 46. กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงาน
สัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ 
(Model) ที่เหมาะสม

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับ

บริการ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

197,320              
โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.3 -

20. กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน

BR0102047 47. โครงการพัฒนาระบบดิจิท ัลแหล่ง
บริการจัดหางานอิสระ

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ให ้บริการจัดหางาน
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 

65
12,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณในป ี 65 MS1.2 -

BR0102048 48. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน

ส่ือสารกับประชาชนในด้านข้อมูล

ข่าวสารตลาดแรงงาน
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 

64
-

โครงการท ี่ได้รับ จัดสรรตาม 

พรบ . 64
MS1.4 -

*** จัดทําข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มท่ีกําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมดําเนินการ

 - สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 - สถาบันพระปกเกล้า

ลําดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) เตรียมความพร้อในการดําเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

เป้าหมายย่อยท่ี 6.1 (MS6.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

เป้าหมายย่อยท่ี 7.1 (MS7.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 7.2 (MS7.2)

เป้าหมายย่อยท่ี 7.3 (MS7.3)

รวบรวมข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองจากทุกช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

กําหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ดําเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - มี.ค. 64 

มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหา และรากเง้าของปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งข้ึนในประเทศไทย เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษางานวิจัยและกรณีศึกษาท้ังไทยและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสรา้งความปรองดองของคนในชา ต.ค. 64 - พ.ค. 65

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock)

การเมือง

ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

BR0103

 - สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

มีช่องทางออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอแนวทางและความคิดเห็นต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง ต.ค. 64 - พ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร พ.ย. - ธ.ค. 65

จัดทํารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
พร้อมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

นํารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ก.ย. 65
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคล่ือนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ ก.ย. - ต.ค. 65

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการสร้างความปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี ก.ย. - ต.ค. 65

จัดทําข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กําหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จํานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จํานวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และ influencers พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ีเก่ียวข้อง

สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง

BR0103X01 โครงการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิด     
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

(๑) ได้ข้อเสนอท่ีระบุ
แนวทางกลไก และ
มาตรการในการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชน (๒) 
ประชาชนมีความต่ืนตัว
ต่อการสร้างความ
สามัคคีปรองดองเกิด
บรรยากาศแห่งการ
ปรองดองผ่านการมีส่วน
ร่วมทุกฝ่ายความขัดแย้ง
ในสังคมไทยลดลง
เพื่อให้สังคมและ
ประชาชนไทยเกิดความ
สมานฉันท์ปรองดอง
อย่างย่ังยืน

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 12,620,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1 - 2.2
MS3.1 - 3.2
MS4.1 - 4.3

และ
MS7.1 -7.3

*** จัดทําข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มท่ีกําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2.1 
MS2.2 

MS3.1 

MS2 MS3
MS3.2 

MS4

MS4.1 
MS4.2 
MS4.3 MS5 MS6

MS6.1
MS6.2

MS7

MS7.1
MS7.2
MS7.3



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที
 4
(Big Rock)

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมดําเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ลําดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในทางการเมือง
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยท่ี 5.1 (MS5.1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายย่อยท่ี 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยท่ี 6.1 (MS6.1) ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายย่อยท่ี 6.2 (MS6.2) เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายย่อยท่ี 6.3 (MS6.3) การเพิ่มสมาชิกพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยท่ี 6.4 (MS6.4) การเพิ่มสาขาพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยท่ี 6.5 (MS6.5)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)
เป้าหมายย่อยท่ี 7.1 (MS7.1) ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง

กําหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0104
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ดําเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
รูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในทางการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทํางานของนักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ

การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในทางการเมือง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กําหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จํานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จํานวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทํางานของพรรคการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ

ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งข้ันต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งข้ันต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

การเพิ่มตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและส้ินสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านท่ีเกี่ยวข้อง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X01 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดําเนินการตามค่านิยม
และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 34,285,500       โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 14,706,000       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X02  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้
เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชนและมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็น
พรรคการเมืองของประชาชน
และมีวัฒนธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 28,291,000       เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X03 3. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างสร้างสรรค์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 9,300,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างสร้างสรรค์

มี.ค. 65 - ก.ค. 65 4,000,000         เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X04 4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกิจกรรม
ของกองทุนเพื่อพัฒนาการเมือง
 ประจําปี 2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 12,000,000       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS6.1-MS6.5
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X05 5. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.)

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง

ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 8,757,500         โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ประชาชนเห็นความสําคัญและ
คุณค่าของการเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย/หมู่บ้าน
มีส่วนร่วมรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขาย
เสียง (หมู่บ้านพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย) ทําให้การ
เลือกตั้งเกิดความสุจริต 
โปร่งใสและเท่ียงธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 281,186,000      เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7



สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X06 6. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Architype)

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตาม
สถานการณ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 141,240           เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

เครือข่ายพลเมืองใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย วัฒนธรรม
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการเป็นพลเมืองคณภาพ

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 15,616,000       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X07 7. โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้
เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดี

1) พัฒนาบุคลากรของพรรค
การเมือง (หลักสูตร พตส. 13) 
2) เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
การเงินและบัญชีของพรรค
การเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 21,295,700       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1-MS2.3
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X08 8. โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น 
(primary election) ของพรรคการเมือง

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของพรรคการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 7,421,700         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของพรรคการเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 7,421,700         เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X09 9. โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) 1) หลักสูตรแกนกลาง 2) 
วิทยากรหลัก 3) วิทยากรขยาย
ผล

ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64 4,180,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และมีจิตสํานึกความเป็น
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 18,220,000       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X10 10. โครงการสร้างจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการเลือกตั้ง
อย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเป็น
แบบอย่างท่ีดีของการนําวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 51,388,600       โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 MS3.1-MS3.2

 และ 
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการเลือกตั้ง
อย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเป็น
แบบอย่างท่ีดีของการนําวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 69,603,000       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 MS3.1-MS3.2

 และ 
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X11 11. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประชาชนได้รับสื่อ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ต.ค. 63 - ม.ค. 64 1,600,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับสื่อ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง และมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น

ม.ค. 65 - ก.ค. 65 3,325,000         เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

*** จัดทําข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มท่ีกําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขับเคล่ือนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี 5
(Big Rock)

การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมดําเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

8. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทัศน์ โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท ส่ือมวลชน และช่องทางที่เหมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

7. กรมประชาสัมพันธ์

5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

มีการบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ธ.ค 65

เครือข่ายการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่ือมวลชน ม.ค 64 - ธ.ค 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กําหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จํานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จํานวนของข้ันตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0105
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผบกระทบของร่างรัฐธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

สถาบันพระปกเกล้า

การจัดอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เม.ย 65 - มิ.ย 65

กําหนดเป้าหมายย่อยของข้ันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ดําเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีชุดความรู้ โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ เม.ย 64 - มี.ค 65

การจัดทําหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ก.ย 64

สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - มิ.ย 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดําเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพระปกเกล้า BR0105x01 โครงการวิจัยออกแบบและจัดทําชุด
ความรู้สําหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 โครงสร้าง เน้ือหา 
บทบาทสําคัญของ

รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64 7,000,000           ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจําเป็น)

MS1

สถาบันพระปกเกล้า BR0105x02 โครงการวิจัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64 3,000,000           ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจําเป็น)

MS1

สถาบันพระปกเกล้า BR0105x03 ผลิตชุดความรู้สําหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ชุดความรู้สําหรับ
การร่างรัฐธรรมนูญ

เพื่อการปฏิรูป
ประเทศ

ต.ค 64 - มี.ค 65 1,000,000           ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจําเป็น)

MS1

สถาบันพระปกเกล้า BR0105X04 ผลิตสื่อการปรับปรุงโครงสร้างและ
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทัศน์ 
เพ่ือเผยแพร่
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ/ชุดคู่มือ
อบรมวิทยากร
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,049,000           เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS3.1

สถาบันพระปกเกล้า BR0105X05 จัดเวทีรับฟังความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ โครงสร้าง 
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏิรูป

ต.ค 64 - ก.ย 65 2,892,000           เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS3.1 และ 
MS3.2

สถาบันพระปกเกล้า BR0105X06 อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟัง
ความเห็น
การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

วิทยากร
กระบวนการเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นฯ

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,529,500           เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS2.2 และ 
MS3.2

*** จัดทําข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กําหนดโครงการ/การดําเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

MS1 MS3.1 MS3.2 

MS3, MS4
MS2MS2.1

MS2.2



 

๕-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๕  : เร่ืองอื่น ๆ 
การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 

 

๑. ตามท่ีคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบก าหนดวันและเวลาของการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมืองเป็นทุกวันอังคารที่สองของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. นั้น การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมืองครั้งถัดไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จึงเป็นวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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