
การประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  

ครั้งที่ 2/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 



▸ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

▸ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ 1/2564 

▸ วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 

 

▸ วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 4.1 การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 
วาระที่ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

▸ วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ    

   การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
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วาระ 3.1  การประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 
วาระ 3.2  การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา 



ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ 1/2564 



คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564  
เวลา 09.30 – 11.30 ณ ห้องสุนทร หงส์ลดารมณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่1/2564 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ 1/2564  แล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยแล้ว 

ผลการด าเนินการ 

ความเป็นมา 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ 1/2564 
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ระเบียบวาระที่ 3 
3.1 การประชุมหารือร่วมกับ 
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 

เรื่องเพื่อทราบ 



ระเบียบวาระที่ 3.1 : เรื่องเพื่อทราบ 
 วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ 1/2564 ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมืองประสานจัดการประชุมหารือกับศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ 
ทฤษฎีและหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การศึกษาและการเรียนการสอน การเมืองการปกครองเปรียบเทียบในปัจจุบันมีข้อจ ากัดของการน าเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตัวอย่างเช่น การอธิบายวิวัฒนาการของการปกครองตั้งแต่ระบอบกษัตริย์จนถึงระบอบรัฐสภามักให้ความส าคัญกับรูปแบบการปกครองที่ เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันของประเทศต่าง ๆ ท่ีอยู่นิ่งเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยละเลยกระบวนการวิวัฒนาการของช่วงเวลาต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ที่รูปแบบการ
ปกครองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจในข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและอาจน าไปสู่การเกิดอคติต่อการเมือง 

2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมาย ส านักงานฯ จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ และถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดท าความเช่ือมโยง
ของกิจกรรม Big Rock เพื่อสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความเช่ือมโยงและสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

5. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยให้ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

6. การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย  ส านักงาน ป .ย.ป.  
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประกอบด้วย (1) นายปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการฯ (2) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
รองประธานกรรมการฯ (3) นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์ (4) นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (5) นายเจษฎ์ โทณะวณิก (6) นายสุภาพ คลี่ขจาย (7) นายสนธิญาณ  
ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการฯ และ (8) นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ กรรมการและเลขานุการฯ ได้ประชุมหารือกับศาสตร์ชาติ ดร .ไชยันต์ ไชยพร ณ ห้องประชุมสุนทร 
หงส์ลดารมณ์ ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

รูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษมีกระบวนการของการวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานจากระบอบกษัตริย์ที่มีพระราชอ านาจ เต็มสู่การจ ากัด 
พระราชอ านาจของกษัตริย์ และพัฒนาเป็นระบอบรัฐสภาในปัจจุบัน ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวมักจะถูกยกเป็นแม่แบบหรือมาตรฐานของ รูปแบบ 
การปกครอง โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองที่เป็นไปตามของประเทศอังกฤษ ซึ่งความมุ่งหวังดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดอันเนื่องมาจาก
บริบทและสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ควรศึกษาการเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากประเทศอังกฤษ อาทิ สวีเดน เดนมาร์ก และภูฏาน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและรอบด้าน 

สรุปสาระส าคัญจากการประชุมหารือ 
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ระเบียบวาระที่ 3.1 : เรื่องเพื่อทราบ 

สมัยกรีกได้แบ่งการปกครองเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) เอกาธิปไตย (monarchy) เป็นการปกครองโดยคนคนเดียว (2) คณาธิปไตย 
(oligarchy) เป็นการปกครองโดยกลุ่มคณะ และ (3) ประชาธิปไตย (democracy) เป็นการปกครองโดยการบริหารอ านาจรัฐมาจากเสียงข้างมาก
ของพลเมือง โดยประวัติศาสตร์ของกรีกได้ผ่านการปกครองทั้ง 3 รูปแบบมาแล้ว โดยแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันและไม่มีรูปแบบใด 
มีเสถียรภาพอย่างแท้จริง ดังนั้น เพลโตจึงได้ออกแบบการปกครองในรูปแบบผสมซ่ึงน ารูปแบบการปกครองทั้ง 3 แบบ มาแบ่งปันอ านาจและหน้าที่
ร่วมกัน โดยมีเอกสาร (convention/charter/pact/constitution) ข้อตกลงการแบ่งอ านาจและหน้าที่ระหว่างเอกบุคคล คณะบุคคล และ
ประชาชน จากแนวคิดข้างต้น จึงเกิดข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าในการยกร่างรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องให้ท้ัง 3 ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างด้วยหรือไม่ 

2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมาย ส านักงานฯ จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ และถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดท าความเช่ือมโยง
ของกิจกรรม Big Rock เพื่อสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความเช่ือมโยงและสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

5. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยให้ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

6. การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย  ส านักงาน ป .ย.ป.  
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

ปัจจุบันเอกสารทางวิชาการที่มีลักษณะพาดพิงสถาบันได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนและประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะยิ่งเอกสารทางวิชาการที่
ชี้น าความคิดของเยาวชนและประชาชนไปในทางลบ และมักถูกน ามาใช้เป็นลูกเล่นหรือการโฆษณาชวนเชื่อในการชุมนุม และภาพการสื่อสารต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม เอกสารทางวิชาการที่ได้รับความนิยมดังกล่าวมีการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องจากข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นความท้าทายที่ส าคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งน ามาสู่การเข้าใจผิดและมีอคติต่อสถาบันที่ถูกพาดพิง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 
3.2 การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา 

เรื่องเพื่อทราบ 



ระเบียบวาระที่ 3.2 : เรื่องเพื่อทราบ 
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ 2) 0010/384 เรื่อง ขอ
เชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ เพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการ 
(สว.) 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้มอบหมายให้ นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการฯ  
เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองควรมีการหารือและติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 
โดยอาจพิจารณาจัดตั้งกลไกเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดตาม ประสานและบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานระหว่างกิจกรรม Big Rock เพื่อให้
การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมาย ส านักงานฯ จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ และถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดท าความเช่ือมโยง
ของกิจกรรม Big Rock เพื่อสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความเช่ือมโยงและสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

5. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยให้ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

6. การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย  ส านักงาน ป .ย.ป.  
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้แทนคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการการทหารฯ ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ทั้ง 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) สถาบันพระปกเกล้า (2) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (3) ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และ (4) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย 

การจัดท าองค์ความรู้และหลักสูตรตามกิจกรรม Big Rock ที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ควรค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 โดยเนื้อหาขององค์ความรู้ 
และหลักสูตรอาจพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ด้วย และควรเร่งรัดด าเนินการในส่วนของ
เครื่องมือการสื่อสารให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 เพื่อที่ระยะเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปี 2565 จะได้เร่งด าเนินการเผยแพร่และขยายผลองค์
ความรู้ต่อไป 

โดยสรุปสาระส าคัญของการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 : เรื่องเพื่อทราบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ควรพิจารณาจัดท าแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการขอรับ
จัดสรรงบประมาณและเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม Big Rock ที่มีหน่วยงานร่วมด าเนินการและ
โครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock จ านวนมาก อาทิ กิจกรรม Big Rock ที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ที่มีหน่วยงานร่วมด าเนินการ 19 หน่วยงาน และมีโครงการ/การด าเนินงาน 48 โครงการ/การด าเนินงาน 

2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมาย ส านักงานฯ จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ และถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดท าความเช่ือมโยง
ของกิจกรรม Big Rock เพื่อสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความเช่ือมโยงและสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

5. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยให้ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

6. การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย  ส านักงาน ป .ย.ป.  
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

กิจรรมปฏิรูปท่ี 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ควรพิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงานร่วมด าเนินการ เนื่องจากการสร้างความ
สามัคคีปรองดองเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ตัวชี้วัดของกิจกรรม Big Rock ที่ 4 การพัฒนาพรรคการเมือง เป็นเชิงปริมาณ ซ่ึงอาจไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
หัวใจส าคัญของความส าเร็จของกิจกรรม Big Rock ดังกล่าว คือ การจัดท ากลไกส าหรับการคัดกรองให้ได้นักการเมืองท่ีเป็นคนดีมีคุณภาพ 

การจัดท าชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 เพื่อให้สภาร่างรัฐธรรมนูญได้น าองค์ความรู้
ต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการพิจารณายกร่างหรือแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญต่อไป นอกจากนี้ เนื้อหาขององค์ความรู้ควรมีลักษณะชี้น าไปในแนวทางที่
ถูกต้อง มีมาตรฐานและเป็นสากล โดยอาจพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก่อนเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 
4.1 การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการ

พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา 

เรื่องเพื่อพิจารณา 



ความเป็นมา 

วาระ 4.1 การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 

ส านักงาน ป.ย.ป. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1501/846 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศช่วงปี 2564-2565” เชิญประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองหรือผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองจ านวน  
ไม่เกิน 2 ท่านเข้าร่วมในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 -16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างการรับรู้และการท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติให้กับเครือข่าย ป.ย.ป. กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.)  

เนื่องจากการประชุม 2 เรื่องดังกล่าวก าหนดให้มีการประชุมวันเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นควร
น าประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าร่วมประชุม 2 เรื่องดังกล่าว
และมอบหมายผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ความเป็นมา 1 

26 ม.ค. 64 
ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการเมือง 1/2564 
 

ขอทราบความคืบหน้าร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ. .... และ 

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะพ.ศ. .... 

ชี้แจงความคืบหน้าของร่าง
พระราชบัญญัติฯ และแจ้งความ
ประสงค์ขอเข้าหารือเแนวทาง 
การด าเนินงานร่วมกันในการ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติฯ 

แจ้งก าหนดการประชุมหารือใน
วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 13.30 ณ  

27 ม.ค. 64 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ 

มีหนังสือถึงคณะกรรมการฯ 
 

พิจารณาแนวทางผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองฯ โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

ประสานวุฒิสภาเพื่อสอบถามความ
คืบหน้าและการด าเนินการผลักดัน

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

8 ก.พ. 64 
ประธานกรรมการฯ มีหนังสือถึง 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

22 ก.พ. 64 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ  

มีหนังสือถึงคณะกรรมการฯ 
 

การด าเนินงาน 2 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 3 

พิจารณามอบหมายกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน วุฒิสภา ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



ระเบียบวาระที่ 4 
4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อ

ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

เรื่องเพื่อพิจารณา 



วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิ รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง )  โดยให้คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ หน่วยงานผู้ รับผิดชอบหลัก  หน่วยงานท่ี เกี่ ยวข้อง  
และส านักงานฯ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การสร้างความเข้าใจ 
กิจกรรม  Big Rock  

เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายระดับแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สู่การปฏิบัติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
จัดส่งแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง 

62 แผน มายังส านักงานฯ  
เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณา
ความเหมาะสม และได้น าเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

7 ธั นวาคม  2563  ไ ด้ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม 
เชิงปฏิบั ติการเ พ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิ รูป
ประเทศสู่การปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศร่วมกันจัดท าแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

1.1 1.2 1.3 

ความเป็นมา ความเป็นมา 1 

เป้าหมายย่อย 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

โครงการ/การด าเนินงาน 



วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิ รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง )  โดยให้คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ หน่วยงานผู้ รับผิดชอบหลัก  หน่วยงานท่ี เกี่ ยวข้อง  
และส านักงานฯ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

มติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2 
ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มติ
เห็นชอบในหลักการแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big 
Rock ทั้ง 62 กิจกรรม และมอบหมายส านักงานฯ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน
และติดตามการด าเนินกิจกรรม Big Rock เพ่ือ
การบรรลุเป้าหมาย  



มีความจ าเป็น 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิ รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง )  โดยให้คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ หน่วยงานผู้ รับผิดชอบหลัก  หน่วยงานท่ี เกี่ ยวข้อง  
และส านักงานฯ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 3 
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/การด าเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock 5 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

(1) โครงการ/การด าเนินงานที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนทีสุ่ด (2) มีความจ าเป็นเร่งด่วน และ (3) มีความจ าเป็น  
รายละเอียดแผนขับเคลื่อนฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.2 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
1 2 3 

การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 BR0105 

สถาบันพระปกเกล้าเสนอโครงการ
ขับเคลื่อน BR 5 จ านวน 5 โครงการ 
เป็นโครงการงบกลาง จ านวน 2 
โครงการ และโครงการปี 2565 
จ านวน 3 โครงการ โดยในเบื้องต้น
ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาโครงการทั้ง 2 
เป็นโครงการที่มีความส าคัญจ าเป็น
เร่งด่วนที่สุด เนื่องจากเป็นโครงการ
ออกแบบโครงสร้างและเน้ือหา
รัฐธรรมนูญซึ่งจ าเป็นต้องเร่ง
ด าเนินการให้ทันสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

โครงการทั้ง 2 โครงการนี้เป็น
โครงการในปี 2565 ซึ่งจ าเป็น
เพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระของ
การปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญแต่อาจ
ไม่ได้เร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการ 

ทั้งน้ี โครงการที่หน่วยงานระบุ
มาในแผนขับเคลื่อนฯ อาจ
ไม่ได้อยู่ใน 3 กลุ่มนี้ก็ได้ 

1. โครงการผลิตสื่อการปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 
2. โครงการจัดเวทีรับฟัง
ความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

1. โครงการวิจัยออกแบบและ
จัดท าชุดความรู้ส าหรับการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ 

2. โครงการวิจัยกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ 

1. โครงการผลิตชุดความรู้
ส าหรับการร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ 

มีความจ าเป็นเร่งด่วนแต่การ
ด าเนินโครงการจะต่อเนื่องจาก
การด าเนินโครงการที่มี
ความส าคัญจ าเปน็เร่งด่วนที่สุด 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้นและสิ้นสุด

โครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

สถาบันพระปกเกล้า BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ e-Learning เพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตย 

หลักสูตรการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

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

สถาบันพระปกเกล้า BR0101X02 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร
เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

วิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

สถาบันพระปกเกล้า BR0101X03 ผลิตสื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ชุดเคร่ืองมือสื่อสาร (Toolkit) เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข อาทิ เอกสารเนื้อหา
หลักสูตร, เอกสารน าเสนอข้อมูล 
Powerpoint, เทคนิคการสอน, คลิป 
VDO, เกมส์ เป็นต้น ที่เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

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

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 BR0101 การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด 1 มีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความจ าเป็น 2 3 

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 BR0101 การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

1. ส านักงานปลัดส านกั
นายกรัฐมนตรี 

BR0102001 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริการ
จัดการที่ดี  

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการสาธาณณะของ 
อปท.  

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65        1,000,000,000  โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 

  BR0102002 2. การเสนอร่างพระราชบญัญตัิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....   

ร่าง พ.ร.บ. ฯ ที่น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.  1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65             3,500,800  โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 

  
BR0102003 3. การยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะ  
กรอบแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการจัดบริการสาธารณะ  

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65              8,727,000  เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 
65 

2. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

BR0102004 4. การส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบ
ราชการ (Open Government Partnership 
: OGP) 

1. ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ 2. ภาครัฐสามารถพัฒนางานที่สอดคล้องตรง
ตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 3. 
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในการเปิดระบบราชการ 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              4,965,800  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

  BR0102005 5. การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมโดยยึดประชาชนเปน็ศูนย์กลาง 

1. ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ 2. ภาครัฐสามารถพัฒนางานที่สอดคล้องตรง
ตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน 3. 
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในการเปิดระบบราชการ 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              3,149,800  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

  BR0102006 6. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม
ในการพัฒนาระบบราชการ 

1. ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ 2. ภาครัฐสามารถพัฒนางานที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชน 3. ประเทศไทยมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในการเปิดระบบราชการ 

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 65              6,000,000  
เสนอขอตั้งงบประมาณใน

ปี 65 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

3. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

BR0102007 7. การสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทบทวน
และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการสาธารณะผ่านกลไกการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

กฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะได้รับการ
ทบทวนและแก้ไขปรับปรุง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65  -  

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 

4. ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

BR0102008 8. โครงการประชาคมเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน พ.ศ. 
2565 

หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ผ่านการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ในการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ผ่านกลไก
การจัดท าแผนในแต่ละระดับ 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65            16,150,200  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 

  BR0102009 9. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. บุคลากรด้านการจัดท าแผนมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และทักษะด้านการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 2. หน่วยงานในพ้ืนที่เป้าหมายสามารถ
ระบุปัญหา ข้อบกพร่อง และข้อติดขัด (Missing Link) 
เพื่อน าไปพัฒนาแนวทางจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ท้องถิ่น และ
อ าเภอ 3. แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่หมู่บ้าน 
ชุมชน ต าบล ท้องถิ่น และอ าเภอ มีการยกระดับ
คุณภาพแผนให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว (One Plan) 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              4,263,600  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

5. สถาบันพระปกเกล้า BR0102010 10. โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 
2564 

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นพัฒนาการ
ด าเนินงานโดยตระหนักถึงความส าคัญของความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างสันติสุข
สมานฉันท์ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การท างาน 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,399,425  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

  BR0102011 11. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรม
ท้องถ่ิน 

ความส าเร็จของการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
โดยกลุ่มเป้าหมาย (Local Solution) (10 เครือข่าย) 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,900,000  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 
  BR0102012 12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางดา้น

สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาค
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. สร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วม ในประเด็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. สร้างตัวแบบการเรียนรู้ทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ 
และการมีส่วนร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม 
ในประเด็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64                323,950  
เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น 

  BR0102013 13. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ประชาชนเกิดส านึกความเป็นพลเมือง มีจิต
สาธารณะ  
3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถบริหาร
จัดการขยะได้อย่างยั่งยืน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็น
ต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่น 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64                420,000  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

 5. สถาบันพระปกเกล้า 
 

BR0102014 14. โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองค าและ
รางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2565 

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นพัฒนาการ
ด าเนินงานโดยตระหนักถึงความส าคัญของความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการท างาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65              3,000,000  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 

  BR0102015 15. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรม
ท้องถ่ิน  

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสาธารณะและความเป็น
พลเมืองในกลุ่มเยาวชน 
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและกลุม่เยาวชนในพ้ืนที่ 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65              3,300,000  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 

  BR0102016 16. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดส านึกความเป็นพลเมือง มีจิต
สาธารณะ  
3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถบริหาร
จัดการขยะได้อย่างยั่งยืน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็น
ต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่น 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65                700,000  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 

  BR0102017 17. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางดา้น
สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาค
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. วิเคราะห์ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมของภาคประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา 
2. สังเคราะห์ข้อเสนอการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคประชาชนในนโยบายสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่
กรณีศึกษา 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65                359,000  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

 5. สถาบันพระปกเกล้า BR0102018 18. โครงการการน าหลักธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
พัฒนาคุณภาพสังคมอยา่งยั่งยนืหลังวิกฤต โควิด-19 

มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพสังคม ภายใต้แนวคิดหลัก
ธรรมาภิบาล หลังวิกฤติการณ์ COVID-19 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,000,000  

เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น 

  BR0102019 19. โครงการส ารวจความเชื่อมั่น ความพึง
พอใจต่อหน่วยงานตา่ง ๆ   และการยกระดับการ
บริการสาธารณะ     

1. เพ่ือทราบความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อบริการสาธารณะ และการท างานของ
หน่วยงานต่าง  ๆ2. เพ่ือได้ข้อมูลผลการส ารวจส าหรับ
น าไปใช้ประกอบการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) 3. เพ่ือ
น าเสนอความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เกี่ยวข้องส าหรับ
น าไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              2,000,000  
เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น 

  BR0102020 20. โครงการแนวทางการจัดท าแผน
งบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาคระหว่าง
เพศและวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
(Planning Model for Gender and Age 
Responsive Participatory Budgeting)    

ขยายองค์ความรู้เร่ืองการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงความ
เสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
(Gender and Age Responsive Participatory 
Budgeting: GRPB) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64                184,800  
เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น 

  BR0102021 21. โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ  และการยกระดับการ
บริการสาธารณะ 

1. เพ่ือทราบความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อบริการสาธารณะ และการท างานของ
หน่วยงานต่าง  ๆ2. เพ่ือได้ข้อมูลผลการส ารวจส าหรับ
น าไปใช้ประกอบการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  (People’s Audit) 3. เพ่ือ
น าเสนอความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เกี่ยวข้องส าหรับ
น าไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65              2,000,000  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

 5. สถาบันพระปกเกล้า 
 

BR0102022 22. โครงการแนวทางการเสริมสร้างความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ 
GRB กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (A guide 
for strengthening gender equality: a 
case study of applying gender 
responsive budgeting implementation 
to local government) 

1. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เร่ืองการจัดสรร
งบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(GRB) ไปสู่การปฏิบัต ิ
2. เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ทักษะการจัดท างบประมาณและแผนพัฒนาที่ค านึงถึง
ความเสมอภาคระหว่างเพศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  -  
เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น 

  BR0102023 23. โครงการนวัตกรรมชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื หลังวิกฤติการณ์ 
COVID-19   

ผลักดันให้ชุมชนพัฒนาความเข้มแข็งและลดความ
เหลื่อมล้ าโดยการใช้นวัตกรรมชุมชน  

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64                500,000  
เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น 

6. ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

BR0102024 24. โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและ
นวัตกรรมทางสังคม 

มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาระบบสวัสดิการ
และนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,654,400  

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 

7. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

BR0102025 25. โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
ต าบล 

มีการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาต าบล จ านวน 7,036 
ต าบล (ด าเนินการไตรมาส1-4) 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64            39,405,600  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 
8. ส านักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 

BR0102026 26. โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตา
แรงงาน” 

เครือข่ายแรงงานได้รับการปลูกฝังค่านยิมไม่ทนทุจริต
และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพ้ืนที่ 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในระดับพื้นที่ต่อไป 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,785,600  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

9. กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

BR0102027 27. การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล 

การใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ 
(กบอ.) คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นกลไกในการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65  ยังไม่สามารถระบุได้  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

10. ส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 

BR0102028 28. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท า (ร่าง) 
แผนแม่บทการบริหารงานยุตธิรรมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2566 – 2569)  

มี (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569) เป็นแนวทางการบริหาร
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยค านึงถึงประชาชนและ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญ  

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              2,625,000  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

11. กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

BR0102029 29. การจัดท าแผนงานสมัชชาเครือขา่ยคน
พิการระดับชาติ 

คนพิการ องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน / ผลผลิต : ประเด็นสมัชชาเครือข่ายคน
พิการระดับชาติที่จะน ามาขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,500,000  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

12. ส านักงานสถิติแห่งชาติ BR0102030 30. โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2565 

ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 
 ยังไม่สามารถระบุได้  

เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 
65 

  BR0102031 31. โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2565 

ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  ยังไม่สามารถระบุได้  

เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 
65 

13. ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

BR0102032 32. โครงการ STRONG-จิตพอเพียงตา้นทจุริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. พ้ืนที่ด าเนินการส ารวจ จับตามอง และแจ้งเบาะแส 
อย่างน้อยจังหวัดละ 3 อ าเภอ รวมไม่น้อยกว่า 231 
อ าเภอ 
2.จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
11,995 คน 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64            28,237,100  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

14. ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ 

BR0102033 33. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้ “รัฐต้อง
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ใน
การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือช้ีเบาะแสโดยได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเกิด
ความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการกระท าอันอาจจะก่อให้เกดิ
การทุจริตในภาครัฐ 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              2,000,000  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

15. กรมประชาสัมพันธ์ BR0102034 34. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมสี่วนร่วม
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ 

จ านวนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 647 คร้ัง (ตอน/
สปอต/คร้ัง/เรื่อง)  

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,000,000  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

  BR0102035 35. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่  

จ านวนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 538 คร้ัง (ตอน/
สปอต/คร้ัง/เรื่อง) 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65              3,756,000  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 

16. ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

BR0102036 36. การพัฒนาเครือข่ายผู้น าอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)  

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนเกิดการร่วม
กลุ่มและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค
ร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,350,000  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

 16. ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

BR0102037 37. การสร้างความเสมอภาคและขยายโอกาส
การเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความเทา่
เทียม 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนเกิดการร่วม
กลุ่มและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภค
ร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65              5,614,500  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 

  BR0102038 38. การบริหารจัดการสื่อโซเซยีลมเีดียและส่ือ
ออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (OCPB Connect Social) 

พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (OCPB Connect Social) 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารกับประชาชนผ่านสือ่
โซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ของ สคบ.  

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65            15,000,000  
เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 

65 

17. กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม 

BR0102039 39. การด าเนินการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญท่ีม่ีผลกระทบกับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน  

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ได้มีส่วนร่วมและรับรู้แนวทางการด าเนินการ
ก่อสร้าง 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64  -  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

18. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

BR0102040 40. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพ่ือดุแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

กระตุ้นการจ้างงานให้ประชาชนในพ้ืนที่,เพิ่มอาชีพนัก
บริบาลขึ้นในพ้ืนที่,ให้ผูสู้งอายุที่มีภาวะพ่ึงได้รับการดูแล
ที่ดีในทุกๆด้าน 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64        1,080,586,000  
เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น 

  BR0102041 41. โครงการส่งการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              8,543,200  

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 

19. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

BR0102042 42. โครงการรับและพิจารณาวินิจฉัยค าร้อง 
(ตามมาตรา 123)  

ดูแลให้การคุ้มครองแรงงานในกรณีนายจ้างฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิที่ลูกจ้างได้รับ
เงิน กฎหมายจึงก าหนดรับรองสิทธิของลูกจ้าง ที่
ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่นนิการบังคบัตามสิทธิ
ของตน โดยมีกรอบของกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครอง
สิทธิ ของลูกจ้างที่จะได้รับค่าตอบแทนการท างานหรือ
เงินอื่นใดตามสิทธิของตนที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64                800,000  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

 19. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 

BR0102043 43. โครงการการด าเนินการให้สถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รายงาน
สภาพการจ้างและสภาพการท างาน (ตาม
มาตรา 115/1) (คร.11) 

เพื่อให้การใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมแรงงานที่มีอยู่ทั้งหมด จึงก าหนดให้
นายจ้างที่มีลูกจ้างต้ังแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ยื่นแบบแสดง
สภาพการจ้างและสภาพการท างาน โดยให้นายจ้าง
ส ารวจตนเองและยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและ
สภาพการท างานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี  

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64              1,551,600  
โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 

พรบ. 64 

  BR0102044 44. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบ
กิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงาน
สัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับบริการ 
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64                687,920  

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 

  BR0102045 45. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และติดตามเฝ้าระวังปัญหาความขดัแยง้ใน
สถานประกอบกิจการ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับบริการ 
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64                 90,500  

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 

  BR0102046 46. กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์แบบ
หุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับบริการ 
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64                197,320  

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 

20. กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน 

BR0102047 47. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการ
จัดหางานอิสระ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการจัดหางาน 
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65            12,000,000  

เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 
65 

  BR0102048 48. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 

สื่อสารกับประชาชนในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64  -  

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 64 



มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด 1 มีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความจ าเป็น 2 3 

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 BR0102 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้นและสิ้นสุด

โครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

ส านักงาน ป.ย.ป. BR0103X01 โครงการสร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิด     
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 

(1) ได้ข้อเสนอที่ระบุแนวทางกลไก และ
มาตรการในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน  
(2) ประชาชนมีความตื่นตัวต่อการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองเกิดบรรยากาศ
แห่งการปรองดองผ่านการมีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายความขัดแย้งในสังคมไทยลดลง
เพ่ือให้สังคมและประชาชนไทยเกิด
ความสมานฉันท์ปรองดองอย่างย่ังยืน 

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

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 BR0103 



มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด 1 มีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความจ าเป็น 2 3 

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 BR0103 



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การพัฒนาพรรคการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 BR0104 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 

(BR0101Xnn) 
โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ 
ระยะเวลา 

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X01 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เครือข่ายรณรงค์ความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

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

      เครือข่ายรณรงค์ความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ธ.ค. 64 - ส.ค. 65        14,706,000  เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X02  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุพรรคการเมือง
ให้เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชนและ
มีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของ
ประชาชนและมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X03 3. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างสร้างสรรค์ 

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64         9,300,000  เงินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน
ได้รายได้อื่น 

      ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มี.ค. 65 - ก.ค. 65         4,000,000  เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 
ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X04 4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกิจกรรมของกองทุนเพ่ือพัฒนา
การเมือง ประจ าปี 2565 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        12,000,000  เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X05 5. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ต าบล (ศส.ปชต.) 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกต้ัง 

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

      ประชาชนเห็นความส าคัญและคุณคา่ของการเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย/หมู่บ้านมีส่วนร่วม
รณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง (หมู่บ้านพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย) ท าให้การเลือกต้ังเกิดความสุจริต 
โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

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



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การพัฒนาพรรคการเมือง (ต่อ) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 BR0104 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 

(BR0101Xnn) 
โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ของโครงการ 
ระยะเวลา 

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X06 6. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี 
(Architype)  

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามสถานการณ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64            141,240  เงินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน
ได้รายได้อื่น 

      เครือข่ายพลเมืองในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตย วัฒนธรรม
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการเป็นพลเมืองคุณภาพ 

ม.ค. 65 - ก.ย. 65        15,616,000  เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X07 7. โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลอืกต้ัง
ไทยให้เป็นระบบการเลือกต้ังที่ดี 

1) พัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง (หลักสูตร พตส. 
13) 2) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของ
พรรคการเมือง 

ม.ค. 65 - ก.ย. 65        21,295,700  เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X08 8. โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกต้ังข้ันต้น 
(primary election) ของพรรคการเมือง 

วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลอืกต้ังของพรรคการเมือง ต.ค. 63 - ก.ย. 64         7,421,700  เงินนอกงบประมาณ/แหล่งเงิน
ได้รายได้อื่น 

      วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลอืกต้ังของพรรคการเมือง ม.ค. 65 - ก.ย. 65         7,421,700  เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 
ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X09 9. โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) 1) หลักสูตรแกนกลาง 2) วิทยากรหลัก 3) วิทยากร
ขยายผล 

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

      ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

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

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X10 10. โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนตามหลักความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
เลือกต้ังอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของ
การน าวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

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



วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การพัฒนาพรรคการเมือง (ต่อ) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 BR0104 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 

(BR0101Xnn) 
โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

ของโครงการ 
ระยะเวลา 

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

BR0104X11 11. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและ
ให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ประชาชนได้รับสื่อ ข้อมูล ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 

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

      ประชาชนได้รับสื่อ ข้อมูล ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 

ม.ค. 65 - ก.ค. 65         3,325,000  เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 



มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด 1 มีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความจ าเป็น 2 3 

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การพัฒนาพรรคการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 BR0104 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รหัสโครงการ 
(BR0101Xnn) 

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้นและสิ้นสุด

โครงการ 

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 

สถาบันพระปกเกล้า BR0105x01 โครงการวิจัยออกแบบและจัดท าชุด
ความรู้ส าหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

 โครงสร้าง เนื้อหา บทบาทส าคัญของ
รัฐธรรมนูญ 

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

งบกลาง) 
สถาบันพระปกเกล้า BR0105x02 โครงการวิจัยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เม.ย 64 - ธ.ค 64           3,000,000  ไม่มีงบประมาณรองรับ 

(พิจารณาขอรับจัดสรร 
งบกลาง) 

สถาบันพระปกเกล้า BR0105x03 ผลิตชุดความรู้ส าหรับการร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ 

ชุดความรู้ส าหรับการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการ
ปฏิรูปประเทศ 

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

งบกลาง) 
สถาบันพระปกเกล้า BR0105X04 ผลิตสื่อการปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหา

ของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 
ผลิตสื่อวีดีโอ วีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ/ชุดคู่มืออบรม
วิทยากรกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 

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

สถาบันพระปกเกล้า BR0105X05 จัดเวทีรับฟังความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรูป 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ โครงสร้าง 
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

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

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 BR0105 



มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด 1 มีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความจ าเป็น 2 3 

วาระ 4.2 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 BR0105 



ระเบียบวาระที่ 5 
การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของ 
คณะกรรมการฯ 

เรื่องอื่นๆ 
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21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

       

 

 

มีนาคม 
S M T W T F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    
       

 

มิถุนายน 
S M T W T F S 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
       

 

กันยายน 
S M T W T F S 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   
       

 

ธันวาคม 
S M T W T F S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

       

 

ตามที่คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบก าหนดวันและเวลาของการจัดการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเป็นทุกวันอังคารที่สองของเดือน เวลา 
09.30 น. นั้น การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองครั้งถัดไป 
ครั้งที่ 3/2564 คือ วันอังคารที่ 9 มีนาคม2564 

มีนาคม 2564 
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วาระ 5 การก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ 


