
 

 

  

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องสุนทร หงลดารมณ์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องสุนทร หงลดารมณ์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

วาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

การหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

๔.๒ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

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 ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ ณ ห้องประหยัด บุรณศิริ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

๒. ผลการด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓   
แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเมื่อวันที่  
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้วยแล้ว 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

๓. มติที่ประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ ห้องประหยัด บุรณศิริ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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

กรรมการผู้ลาประชุม 
๑. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่    ติดภารกิจ 
๒. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ    ติดภารกิจ 
๓. นายเจษฎ์ โทณะวณิก    ติดภารกิจ 
๔. นายสัคพัศ แสงฉาย    ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.- ๑๐. เจ้าหน้าที่ สศช.  จ านวน  ๑๐  คน 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
๑. ประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับกรรมการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระวาระ 

๒. มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 

ด้านการเมือง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ห้องสุนทร หงส์ลดารมภ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  

 



๒ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

วาระการประชุมที่ ๓.๑  ความคืบหน้า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งความคืบหน้า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑.๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ได้มีมติที่ประชุมที่ส าคัญสรุปได้ได้นี้ 
๑.๑.๑ ที ่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง )  ตามที่

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน เสนอ พร้อมทั้งมอบหมาย สศช. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

๑.๑.๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ตามที่ส านักงานฯ เสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานระยะต่อไป เมื่อแผนฯ 
ประกาศบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน ากิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ไป
ด าเนินการต่อตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งมีแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนฯ ในระยะต่อไป รวม ๖ ประเด็น ดังนี้ 
(๑) การด าเนินกิจกรรมของแผนเดิมคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock โดยมอบหมายให้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน 
(๒) การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  

โดยมอบหมาย ส านักงานฯ จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม  
Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่
หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง 

(๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื ่อนแผนการปฏิรูปประเทศ มอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนการ
ขับเคลื ่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ ่งแสดงรายการโครงการ/การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และส่งผล
ต่อการบรรลุผลอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละประเด็นปฏิรูปโดยระบุวงเงินและที่มาของเงินงบประมาณ  

(๔) คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดท าความเชื่อมโยงของ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงและ
สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

(๕) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยขอให้
ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนิน
โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock เพื่อให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(๖) การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
และส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ส านักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ส านักงาน ป.ย.ป.) ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนา



๓ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

๑.๑.๓ คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามท่ีส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ดังนี้ 
(๑) เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

(๒) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) โดยให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ส านักงานฯ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 

๑.๑.๔ การด าเนินการในระยะต่อไป 
มาตรา ๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะท าเป็นแผน
เดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บท และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือ
ทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป 

๒. มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระการประชุมที ่๔.๑  การมอบหมายผู้แทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ตามที่ได้มี

หนังสือถึง ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพ่ือเชิญเข้าร่วมการประชุมในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองซึ่งก าหนดให้มีการประชุมในวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่  
๑.๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... 

รัฐสภา ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๗.๑๔/๘๔๗๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
พ.ศ. ... เพ่ือพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงประชามติที่ผ่านมาของประเทศไทย 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นรายมาตร  

๒.๑ ส านักงาน ป.ย.ป. ได้มีหนังสือ ส านักงาน ป.ย.ป. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๑/๘๔๖ ลงวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศช่วงปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕” เพ่ือสร้างการรับรู้และการท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ให้กับเครือข่าย ป.ย.ป. กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๒.๑ การออกเสียงประชามติที่มีการศึกษาเทียบเคียง ในการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง

ประชามติฯ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส แต่ยังมีต้นแบบของประเทศอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามา
ศึกษาเทียบเคียงเป็นตัวแบบได้  อาทิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการใช้
กระบวนการออกเสียงประชามติบ่อยครั้ง เพราะประเทศมีขนาดเล็กและมักจะมีประเด็นที่โต้แย้ง
กันบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามสังคมไทยเองก็มีโอกาสที่จะเผชิญกับความขัดแย้ง พ้ืนฐานสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องศึกษากลไก วิธีการ ในการออกเสียงประชามติเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้แก้ไข



๔ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ควรศึกษาแนวทางการออก
เสียงประชามติ เนื่องจากมีประเด็นในการออกเสียงประชามติที่ส าคัญคือการถกเถียงกับประเทศ
อังกฤษเกี่ยวกับสถานะของพระราชินีอลิซาเบธเป็นประมุขของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ 

๒.๒ การออกเสียงประชามติของประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะเป็นค าถามพ่วงไปกับการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับประเด็นถกเถียงต่าง ๆ มิใช่การออกเสียงประชามติโดยตรง เห็นควรศึกษาประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ 

๒.๓ เห็นควรศึกษาถึง วิธีการ แนวทาง และกลไกในการออกเสียงประชามติที่มีความหลากหลาย 
เนื่องจากที่ผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหลายประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
การออกเสียงประชามติอยู่บ่อยครั้ง และแต่ละครั้งมีการใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการออกเสียง
ประชามติค่อนข้างสูง 

๒.๔ เห็นควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองทุกท่านมีโอกาสในการแสดงทัศนะ ความเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน และข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทาง
การเมืองในปัจจุบันผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงสาธารณชนได ้

๓. มติที่ประชุม 
๓.๑ เห็นชอบมอบหมาย นายปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นผู้แทน

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. ... รัฐสภา และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานนายเจษฎ์ โทณะวณิก 
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพ่ือเป็นผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมของ ส านักงาน ป.ย.ป. ต่อไป 

๓.๒ เห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบ 
การเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองต่อคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระการประชุมที ่๔.๒  การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป

ประเทศสู่การปฏิบัติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ 
และเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งจัดท าแผนการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปฯ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรม Big Rock เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอามารี วอเตอร์เกท 
โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑.๑ วัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ตระหนักถึงเป้าหมาย

และกระบวนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวมทั้งขั้นตอน
และวิธีการในการแปลงไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนร่วมกันจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  

๑.๒ ผู้ที่ เกี่ ยวข้องในการขับเคลื่ อนแผนการปฏิ รูปประเทศสู่ การบรรลุผล ประกอบด้วย  
(๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนติดตามในระดับนโยบาย 
รวมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และพิจารณาความเหมาะสมของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วมด าเนินการ ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock (๓) หน่วยงานร่วมด าเนินการ รับประเด็นที่เกี่ยวข้องไป
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Rock และขับเคลื่อนโครงการ/การ



๕ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ด าเนินการดังกล่าวเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม Big Rock ตลอดจนรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่ก าหนด และ (๔) ส านักงานฯ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการฯ สนับสนุนการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ  
การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทราบ  
ทุก ๓ เดือน ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

๑.๓ การจัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ (๑) คณะกรรมการปฏิรูปและหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกันก าหนดหน่วยงานร่วม
ด าเนินการในการขับเคลื่อนขั้นตอนของกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ หน่วยงานร่วมด าเนินการต้องมี
โครงการสนับสนุนกิจกรรม Big Rock (๒) ระบุเป้าหมายย่อย (MS) ซึ่งแปลงจากขั้นตอนและ
วิธีการของกิจกรรม Big Rock ในเล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับตามขั้นตอนในเล่มฯ ทั้งนี้ 
ขั้นตอนที่แปลงจากในแผนฯ ไปสู่เป้าหมายย่อย (MS) อาจจะมีมากกว่า ๑ เป้าหมายย่อย (MS) 
และระบุช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการด าเนินการของในแต่ละเป้าหมายย่อย  และ  
(๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด าเนินการร่วมกันระบุรายละเอียดของ
โครงการ/การด าเนินการที่รองรับเป้าหมายย่อย (MS) โดยหน่วยงานร่วมด าเนินการทุก
หน่วยงานจ าเป็นต้องมีโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

๑.๔ การด าเนินงานระยะต่อไป 

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ (๑) มอบหมายกรรมการฯ รับผิดชอบในการพิจารณา
ให้ความเห็นและตรวจทานแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรมตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักเสนอ (๒) พิจารณาก าหนด หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อยของกิจกรรม Big Rock  
และแนวทางหรือลักษณะของโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของทั้ง ๕ กิจกรรม ในเบื้องต้น  
และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาการจัดท า
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่อไป 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๓.๑ ระบบการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) และระบบบัตรใบเดียวถือได้ว่าเป็นปฏิรูปการเมืองไทยใน

ระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะการปฏิรูปพรรคการเมืองและการเลือกตั้งซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง โดยพรรคการเมืองแต่ละพรรคจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนเพ่ือสร้าง
ความนิยมอยู่ตลอดเวลา 

 

ก าหนดการ รายละเอียด 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักส่งแผนขับเคลื่อนฯ มายัง สศช.  

ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ แล้วเสร็จ  

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สศช. น าข้อมูลรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ เฉพาะที่ระบุไว้ใน
แผนขับเคลื่อนฯ บันทึกรายละเอียดข้อมูล M๑-M๕ ของโครงการปี ๒๕๖๔ 
ภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่ก าหนด 

ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานรอบสิ้นไตรมาส ๒  (M๖) ของทุกโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock 



๖ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๓.๒ แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยภาครัฐไม่สามารถตามสถานการณ์ทางการเมืองที่มี
การขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบันได้ ประกอบกับฝ่ายความมั่นคงของภาครัฐเริ่มมี
มุมมองว่ากระแสการชุมนุมทางการเมืองเริ่มอ่อนแอลง ซึ่งยังคงเป็นมุมมองในการแก้ไขปัญหา
ทางการเมืองแบบดั้งเดิมที่ให้ความส าคัญกับกายภาพเป็นหลัก ทั้งนี้ มุมมองการแก้ไขปัญหาทางการ
เมืองแบบใหม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระแสการชุมนุมที่น าไปสู่ความคิดของประชาชนโดยจะ
เห็นได้ว่ากระแสความคิด การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ยังคงมีอยู่และขยาย
วงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ แนวคิดในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองปัจจุบัน มี ๒ แนวทาง คือ การรัฐประหาร และแนวทาง 
หลัก ๕ ประการ ประกอบด้วย ดังนี้ (๑) หลักสันติวิธี (๒) หลักประนีประนอม (๓) หลักความจริง 
(๔) หลักเหตุผล และ (๕) การตรงไปตรงมา ทั้ง ๕ ประการ จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ 
อาทิ ปัญหาการชุมนุมทางการเมือง ข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปสถาบัน 

๓.๔ การแสดงความเห็นที่เป็นกลางทางการเมือง เป็นสิ่งที่กระท าได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องของมุมมองทาง
การเมืองที่แตกต่างกัน โจทย์ที่ส าคัญในปัจจุบัน มี ๒ ประการได้แก่ (๑) ข้อเสนอของอาจารย์
นักวิชาการ เกี่ยวกับ Royal Hegemony และ (๒) ปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ จึงเห็นควร
เสนอให้มีแนวทางในการสร้าง Royal Hegemony และการตอบโต้แนวรบด้านสื่อต่างประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีบุคคลทั้งในและต่างประเทศ
ที่ได้ใช้ช่องทางดังกล่าวในการเผยแพร่ข่าวสารประเด็นต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง 

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจากพรรค Republican เป็นพรรค Democrat 
จะส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากแนวคิดของ Republican อยู่บนพ้ืนฐาน
ความต้องการให้ประเทศต่าง ๆ เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ประเด็นและกิจการภายในประเทศพันธมิตร อย่างไรก็ตาม พรรค Democrat มีแนวโน้มที่จะให้
ความส าคัญกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับ
สถานการณ์ทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน  

๓.๖ การปฏิรูประบบราชการจะเป็นการยกระดับรัฐไทยให้มีการด าเนินการกันอย่างบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโครงสร้างรัฐ
ไทยในปัจจุบันค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งปัญหาทางการเมืองของไทยส่วนใหญ่เกิดจากนักการเมือง  
โดยอ้างการเป็นตัวแทนของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของรัฐต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ทันท่วงท ี

๓.๗ ควรน าความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองไปประมวล 
และวางเป็นกรอบแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกิจกรรม Big Rock น าไปเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม Big Rock ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๘ เห็นควรให้มีการเชิญหน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารทางการเมือง อาทิ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเท็จจริงทางการเมือง รวมทั้ง 
เห็นควรเชิญกลุ่มนักวิชาการที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองไว้ อาทิ กลุ่มนักวิชาการจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 

๔. มติที่ประชุม 
๕.๑ เห็นชอบการมอบหมายกรรมการฯ รับผิดชอบในการพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) ตามท่ีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเสนอ ดังต่อไปนี้ 

 



๗ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

กิจกรรม Big Rock กรรมการฯ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมขุ 

(๑) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  
(๒) นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ และ  
(๓) พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทุกระดับ 

(๑) นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี  
(๒) นายสุภาพ คลี่ขจาย 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

(๑) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  
(๒) นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
(๓) นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค ์

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง (๑) นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ  
(๒) นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
(๓) นายนรชิต สิงหเสนี 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป 

(๑) นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี  
(๒) นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม 
(๓) นายเจษฎ์ โทณะวณิก 
(๔) นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค ์

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นอ านาจของที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

๕.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานขอเข้าพบ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุม ตามท่ีคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบก าหนดวันและเวลาของการจัดการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเป็นทุกวันอังคารที่สองของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. นั้น การประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 

(นายกฤตกร  เชษฐชัยวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



๓-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 : การหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
   ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

๑. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองประสานขอเข้าพบ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

๒. วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประกอบด้วย (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 ได้เข้าพบ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะท างาน ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และการ
ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปัญหาและอุปสรรคของการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ผ่านมา ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิรูปการเมือง โดยสามารถสรุปสาระส าคัญจากการประชุมได้ ดังนี้ 

๒.๑ การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะด้านการเมืองเป็นสิ่งที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ส่วนราชการ
และภาคส่วนที่เกี่ยวของที่ถูกระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศมีหน้าที่ต้องด าเนินการ  ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง เป็นการปฏิรูปประเทศที่ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ยากที่สุด เนื่องจาก
มิได้มีฉันทามติร่วมกันว่าการเมืองควรจะเป็นไปในทิศทางใด ไม่มีอะไรตายตัวอยู่ที่มุมมองของแต่ละ
บุคคล ดังนั้น การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอาจปล่อยให้การเมืองวิวัฒนาการด้วยตัวเองโดยไม่มีการ
ก าหนดหรือออกแบบ เพ่ือซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขในแบบของไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 

๒.๒ การด าเนินการตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ควรด าเนินการแต่เพียงน้อยแต่มุ่งเน้น
ด าเนินการในประเด็นที่ส าคัญและส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการ
ด าเนินการควรมีความเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งการปฏิรูปประเทศการเมืองต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน 

๒.๓ ระบอบการเมืองการปกครองของไทยเป็นสิ่งที่ยากในการนิยามหรือให้ความหมาย ในทัศนะของนาย
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ระบอบการเมืองการปกครองของไทย คือ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ   
ซึ่งอนุมานได้จากบทบัญญัติการใช้อ านาจในทางทฤษฎีในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนพิธีกรรมทางการเมือง
ต่าง ๆ อาทิ การออกพระราชบัญญัติ การเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และการด าเนินการ
ตามข้ันตอนของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ โดยเป็นการแสดงให้
เห็นถึงการใช้อ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านสถาบันต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทย พระมหากษัตริย์ไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองน้อยมาก มี
เพียงไม่กี่เหตุการณ์ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาทางการเมืองและออกไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแตกต่ างจากประเทศ 



 

๓-๒ 

ที่มีกษัตริย์ประเทศอ่ืนที่มักจะคอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ การเข้ามามี
บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยที่ผ่านมาจะมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เป็นลักษณะของ  
ราชประชาสมาสัย ที่เป็นการท าหน้าที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนโดยจะ
มุ่งไปที่การพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของประชาชน อาทิ โครงการพระราชด าริต่าง ๆ ดังนั้น 
ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ส าคัญ คือการสื่อสารสร้างความเข้าใจในนิยามของระบอบ
ราชาธิปไตยและประชาธิปไตยให้ถูกต้องและชัดเจนซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน 

๒.๔ เห็นควรให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่าง ๆ ผ่านการด าเนินนโยบายส าคัญ ๔ นโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ นโยบายมหาวิทยาลัยสู่ต าบล ควรจะมี
การน ากิจกรรมส าคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองมาสอดแทรกและเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ในลักษณะของการเผยแพร่องค์ความรู้บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๓. มติที่ประชุม 

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

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

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



๔.๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

๑. ความเป็นมา 

๑.๑ วันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง ๑๓ ด้าน และมีมติเห็นชอบแนวทาง
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๑.๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส านักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน ร่วมกับหน่วยงานผู้รับชอบหลักตามที่ระบุไว้ในแผนฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และจัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพื่อถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
แผนฯ สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดและส่งกลับมายัง
ส านักงานฯ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑.๓ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
และได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส านักงานฯ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

๒. ข้อเท็จจริง 

ส านักงานฯ ได้มีการก าหนดรูปแบบแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส าหรับการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ที่จะต้องมีการระบุ
เป้าหมายความส าเร็จ ระยะเวลาแล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเกิดการแปลงแผน  
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถติดตาม เร่งรัดความคืบหน้าในการด าเนินงานตามเป้าหมาย
ต่อไป สรุปรายละเอียดแบบฟอร์มแผนขับเคลื่อนได้ดังนี ้

๒.๑ การระบุหน่วยงานร่วมด าเนินการในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สามารถก าหนดหน่วยงานร่วมด าเนินการ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานร่วมฯ จะต้องมีโครงการ/
การด าเนินงาน สนับสนุนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock 

๒.๒ การก าหนดเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายย่อยของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ 
ของกิจกรรมปฏิรูป Big Rock โดยให้ก าหนดช่วงเวลาแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

๒.๓ การก าหนดระยะเวลาด าเนินการ คือ ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของการด าเนินการแต่ละเป้าหมาย
ย่อยโดยให้อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงธันวาคม ๒๕๖๕ 



 

๔.๑-๒ 

๒.๔ การก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ประกอบด้วย (๑) รหัส
โครงการ (๒) โครงการ/การด าเนินงาน (๓) เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ (๔) วงเงินงบประมาณ 
(๕) ที่มาของงบประมาณ (๖) ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย และ (๗) การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

๓. ผลการด าเนนิงาน 

ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ สถาบันพระปกเกล้า (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตามกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ และ ๕) 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตามกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒) ส านักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตาม
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓) และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตามกิจกรรมปฏิรูป
ที่ ๔) ส่งแผนฯ มายังส านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑) 

๔. ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดต้รวจสอบรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนฯ ในเบื้องต้นแล้ว มีความเห็น ดังน้ี 

๔.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสรมิความรูท้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ สถาบนัพระปกเกล้า 

ประเด็น ความเห็น 
๑. สรุปภาพรวม สถาบันพระปกเกล้าจะด าเนินการจัดท าชุดความรู้ หลักสูตรการอบรมการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงกันยายน ๒๕๖๔ และให้
ความส าคัญกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางสื่อมวลชน วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ แพลท
ฟอร์มออนไลน์ และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในช่วง
ต้ังแต่ มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ นอกจากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของใน
ในระดับภาพรวมและกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงกันยายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big 
Rock ดังกล่าว อาจจ าเป็นต้องอาศัยการใช้ทีมงานในการด าเนินการเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้และชุดข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านทางโลกออนไลน์ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ที่มิใช่เพียง
แค่เผยแพร่แค่บางครั้งบางคราว แต่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

๒. หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

สถาบันพระปกเกล้าได้ระบุลักษณะของหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย  
(๑) หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 

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

(๒) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน และนิสิตนักศึกษา 

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

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

(๕) หน่วยงานภาคเอกชน  
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพระปกเกล้ายังไม่ได้ประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าว แต่จะจัดท าชุดข้อมูลให้แล้วเสร็จและ
ประสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนการบูรณาการการท างานต่อไป 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนการด าเนินงานของทางสถาบันพระปกเกล้ามีลักษณะในการให้หน่วยงานร่วม
รับผิดชอบน าเครื่องมือ ชุดความรู้ต่าง ๆ ที่ทางสถาบันจัดท าขึ้นไปด าเนินการขับเคลื่อนและเผยแพร่ ควรมี
การก าหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานความคืบหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการติดตาม 
ประเมินผลผ่านระบบ eMENSCR 



 

๔.๑-๓ 

ประเด็น ความเห็น 
๓. เป้าหมายย่อยของ

ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

สถาบันพระปกเกล้าได้ก าหนดเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) ไว้ ๔ รายการ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เป้าหมายย่อยที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องและรองรับกับการด าเนินงาน
ตามภารกิจของทางสถาบันฯ เห็นควรให้ทางสถาบันพระปกเกล้ามีการประสานและหารือเพื่อน าความเห็นของ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วมเพื่อประกอบการจัดท าชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ และแนวทางการ
ด าเนินงานที่สามารถรองรับการด าเนินงานกับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมแหละมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกันต่อไป   

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

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

๔.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ โดยประกอบด้วย 2 เป้าหมายย่อย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาส
และจัดใหม่มีช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครอบคลุมและมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามา
เป็นเครื่องมือ อีกทั้ง มุ่งผลักดันมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  และทบทวน ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้มีการก าหนดเป้าหมายย่อยในการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ถึงขั้นของการประกาศใช้ต่อไป นอกจากนี้เห็นควรมีการ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการบรรลุเป้าหมายย่อยที่มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและติดตาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. หน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุลักษณะของหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย  
(๑) หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของ

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 
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมยังไม่ได้มีโครงการรองรับครบทุกหน่วยงาน อีกทั้งเห็นควร
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบร่วมด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อาทิ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุเป้าหมายย่อย ๒ เป้าหมาย โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการผลักดันร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... อย่างไรก็ตาม สปน. เป้าหมายย่อยเกี่ยวกับช่องทางในการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ยังคงขาดความชัดเจนและครอบคลุม อาทิ การมีส่วนร่วมผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ และแนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง นอกจากนั้นยังไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการ
บรรลุแต่ละเป้าหมายแผนย่อยที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้การรายงานความคืบหน้าตามมาตรา ๒๗๐ ตลอดจน
การติดตามการด าเนินงาน ขาดความชัดเจนและไม่สามารถรายงานต่อ ครม. และสภาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุโครงการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมรับผิดชอบรวม 
๓๕ โครงการ อย่างไรก็ตามในบางโครงการยังมีลักษณะเป็นหน่วยงานปกติตามภารกิจของหน่วยงาน 



 

๔.๑-๔ 

๔.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ 
ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยทุธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามัคคีปรองดอง 

๔.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

๔.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป หน่วยงานผู้รับผดิชอบหลัก 
คือ สถาบันพระปกเกล้า 

ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม 

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

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
เพิม่เติม 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
ใกล้ชิดเพื่อให้ข้อเสนอมีลักษณะที่เป็นกลไกที่ถาวรตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นไว้ในที่ประชุม 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 และอาจเป็นประเด็นถกเถียงที่ส 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 าคัญและ
เป็นความท้าทายของการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม แผนขับเคลื่อนฯ ของส านักงาน กกต. ไม่ได้มีการระบุหน่วยงานอื่นร่วมด าเนินการและโครงการส่วนใหญ่มี
ลักษณะโครงการปกติของส านักงานฯ นอกจากนี้ 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 อย่างไรก็ตาม 
ส านักงาน กกต. ไม่ได้ระบุเป้าหมายย่อยและระบุระยะเวลาการด าเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้การ
รายงานความคืบหน้าตามมาตรา ๒๗๐ ตลอดจนการติดตามการด าเนินงานของ ส านักงาน กกต. ขาดความ
ชัดเจนและไม่สามารถรายงานต่อ ครม. และสภาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

ส านักงาน กกต. ระบุโครงการรองรับจ านวน ๒๔ โครงการ โดยเป็นโครงการที่ของบกลางจ านวน ๓ 
โครงการ มูลค่าประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท นอกนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเป็นโครงการปกติของส านักงาน กกต. 
ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจต้องติดตามและพูดคุยการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 



 

๔.๑-๕ 

๒. หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

สถาบันพระปกเกล้าได้ระบุลักษณะของหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย  
(๖) หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โดยจะเป็นหน่วยงานส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ในระดับพื้นที่และมี
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักศึกษา 

(๗) หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Thai PBS กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท. โดยจะเป็น
หน่วยงานที่เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

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

(๙) ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพระปกเกล้ายังไม่ได้ประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าว แต่จะจัดท าชุดข้อมูลให้แล้ว
เสร็จและประสานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและส านักงานฯ เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนการบูรณาการ
การท างานต่อไป 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

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

– มี.ค. ๖๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป อาจไม่สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะผลักดันชุดความรู้
ดังกล่าวประกอบการพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในการรายงานตามมาตรา 
๒๗๐ อาจมีการน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และสภา ซึ่งอาจเป็นประเด็นให้
ถกเถียงและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง 

(๒) ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชน
และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 
ออฟไลน์ และพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารช่องทางออนไลน์มีความส าคัญอย่างยิ่ง แต่ไม่ได้ก าหนด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์ นอกจากนี้ การสื่อสารออนไลน์ในปัจจุบันต้องอาศัยผู้มี
ความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการสื่อออนไลน์เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด 

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 

๕. ข้อเสนอฝ่ายเลขานุการฯ 

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักเสนอ และ
มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

๕.๒ พิจารณาก าหนดแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 
ทั้ง ๕ กิจกรรม ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๖. มติที่ประชุม 
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การเสรมิสรา้งความรู้ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  (๑) กระทรวงมหาดไทย  (๒)  กระทรวงศึกษาธกิาร

 (๓) กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม  (๔) กระทรวงกลาโหม

 (๕) กระทรวงสาธารณสุข

 (๗) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

 (๑๑) สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 (๑๓) กรมประชาสัมพนัธ์  (๑๔) หน่วยงานภาคเอกชน

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยที ่2.5 (MS2.5)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0101
ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

สถาบนัพระปกเกล้า

 (๑๒) บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

 (๖) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 (๑๐) สถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS) (๙) ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

 (๘) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ต.ค 64 - ธ.ค 64ชุดเคร่ืองมือส่ือสาร (Toolkit) เพือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขทัง้แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ เอกสารเนือ้หาหลักสูตร/Animation, ส่ือการเรียนการสอนเพือ่เผยแพร่ความรู้/เอกสารน าเสนอข้อมูล 
Powerpoint, เทคนิคการสอน, คลิป VDO, เกมส์ความรู้ เป็นต้น  ทีส่ามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ม.ค 64 -ธ.ค 64มีชุดความรู้ เน้ือหา หลักสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข ทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์

การจดัท าหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) และหลักสูตร
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพือ่พฒันาประชาธปิไตย

ม.ค 64 - ก.ย. 64

อบรมเพือ่เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ใหก้บัผู้แทนส่ือมวลชน
 จ านวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - ม.ีค 65

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ทุก
ประเภท อาทิ เวบ็ไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

วทิยากรตัวคูณ เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองทีสุ่จริต และน าไปสู่การปฏบิัติได้จริง

มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ครอบคลุม
ช่องทางการสือ่สารทัง้ออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

ม.ค 65 - ธ.ค 65เครือข่ายผู้เข้าร่วมด าเนินการ น าหลักสูตรและส่ือความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข ไปด าเนินการเผยแพร่ใหก้บักลุ่มเป้าหมายหลักและช่องทางทีเ่หมาะสม ได้แก ่ก านันผู้ใหญบ่้าน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) ภาคเอกชนและประชาชนตามพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ม.ค 65 - ม.ิย 65



เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค 65 - ก.ย 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ประเมินสถานการณ์ความเปน็ประชาธปิไตยของประเทศไทยทัง้ในระดับภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุม่เปา้หมาย

มีการบรูณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ได้แก่ (๑) กระทรวงมหาดไทย (๒)  กระทรวงศึกษาธกิาร (๓) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔) กระทรวงกลาโหม  (๕) กระทรวงสาธารณสุข (๖) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ
 (๗) ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๘) ศูนยพั์ฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า (๙) 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (๑๐) สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (๑๑) สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส (Thai
 PBS) (๑๒) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (๑๓) กรมประชาสัมพันธ ์(๑๔) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

MS1.2  
MS1.1  MS1 

MS4 
MS2.3 MS2.4 

MS2.5 
MS2.1   MS 2.2   

MS2 MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
e-Learning เพ่ือพัฒนาประชาธปิไตย

หลักสูตรการเมือง
ในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

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

MS1.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X02 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทางการเมือง
ในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

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

MS2.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X03 ผลิตสือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข

ชุดเครือ่งมือสือ่สาร 
(Toolkit) เพ่ือส่งเสรมิ
ความรูท้างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเปน็ประมุข อาท ิ
เอกสารเน้ือหาหลักสูตร
, เอกสารน าเสนอข้อมูล
 Powerpoint, เทคนิค
การสอน, คลิป VDO, 
เกมส์ เปน็ตน้ ที่
เหมาะสมตาม
กลุม่เปา้หมาย

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

MS1.2  MS2.2
 MS2.3 และ 

MS2.4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดบั

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) มีการน าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชน หรอืภาคส่วนต่าง ๆ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3) มีช่องทางเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการให้บรกิารสาธารณะของหน่วยงานอยา่งเสมอภาค ครอบคลุมและเท่าเทียม

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4) มีการสื่อสาร หรอืประชาสัมพันธ์ หรอืสรา้งการรบัรู้ให้ประชาชนทราบอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นเมือง

ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอยา่งแท้จริง

ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี

BR0102

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
4. สถำบันพระปกเกล้ำ 5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์6. กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย
7. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 8. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 9. ส ำนักงำนกจิกำรยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม
10. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์11. ส ำนักงำนสถติิแหง่ชำติ 12. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ 13. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 14. กรมประชำสัมพันธ์

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการทบทวนผลการด าเนินงาน ปจัจยัที่เก่ียวข้อง หรอืกฎหมายที่เปน็อุปสรรคต่อการจดับรกิารสาธารณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
หน่วยงานภาครฐัเปิดโอกาสให้ประชาชน หรอืภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนรว่มในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถ่ิน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn 
แล้วเสรจ็

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี
 จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน หรอืภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนรว่มในนโยบายสาธารณะทุกระดับ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการผลักดันรา่งพระราชบญัญตัิการมีส่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65มีการทบทวน หรอืปรบัปรงุข้อกฎหมาย หรอืระเบยีบที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการสาธารณะ

MS2 
MS2.1 - 2.2 

MS1.4 MS1 
MS1.1 -1.3 



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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

1. ส านักงานปลัดส านัก
นายกรฐัมนตรี

1. การจดัสรรเงนิอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัล
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการ
บรกิารจดัการที่ดี 

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรบริกำรสำธำณณะของ อปท.

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

1,000,000,000       โครงการที่ไดร้บัจดัสรรตาม 
พรบ. 64

MS1.1, 1.2, 1.3 -

2. การเสนอรา่งพระราชบัญญัติการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

ร่ำง พ.ร.บ. ฯ ที่น ำเสนอเข้ำสู่
กำรพิจำรณำของ ครม.

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

3,500,800             โครงการที่ไดร้บัจดัสรรตาม 
พรบ. 64

MS2.1, 2.2 -

3. การยกระดับการมีส่วนรว่มในการ
จดับรกิารสาธารณะ

กรอบแนวทำงในกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและภำคส่วน
ต่ำง ๆ ในกำรจดับริกำร
สำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

8,727,000              เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.1 -

2. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

4. การส่งเสรมิความรว่มมือในการเปิด
ระบบราชการ (Open Government 
Partnership : OGP)

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพัฒนำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ที่ดี
ในกำรเปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,965,800              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.2 -

5. การขับเคลื่อนการบรหิารราชการแบบ
มีส่วนรว่มโดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพัฒนำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ที่ดี
ในกำรเปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

3,149,800              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.3 -

6. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่ม
ในการพัฒนาระบบราชการ

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพัฒนำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ที่ดี
ในกำรเปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 
65

6,000,000              เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

3. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

7. การสนับสนุนให้หน่วยงานของรฐั
ทบทวนและปรบัปรงุกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน
รว่มของประชาชนในกระบวนการ
สาธารณะผ่านกลไกการประเมินผล
สัมฤทธิข์องกฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบยีบที่เปน็
อุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกระบวนกำร
สำธำรณะได้รับกำรทบทวน
และแก้ไขปรับปรุง

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

- โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS2.2 -

4. ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

8. โครงการประชาคมเข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื
 พ.ศ. 2565

หมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ และ
จงัหวดั ผ่ำนกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของประชำชน ผู้น ำชุมชนในพื้นที่ 
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนชุมชน 
แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำอ ำเภอ
 และแผนพัฒนำจงัหวดั ผ่ำนกลไก
กำรจดัท ำแผนในแต่ละระดับ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

16,150,200            เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

9. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำแผนมีควำมรู้ 
ควำมเชีย่วชำญ และทักษะด้ำนกำรจัดท ำ
แผนและประสำนแผนพัฒนำพื้นที่ ตลอดจน
สำมำรถเชือ่มโยงแผนงำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำเชงิ
ยทุธศำสตร์ได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ 2. 
หน่วยงำนในพื้นที่เป้ำหมำยสำมำรถระบุ
ปัญหำ ขอ้บกพร่อง และขอ้ติดขดั (Missing
 Link) เพื่อน ำไปพัฒนำแนวทำงจัดท ำและ
ประสำนแผนพัฒนำในระดับพื้นที่ต้ังแต่
หมูบ่้ำน ชมุชน ต ำบล ท้องถิน่ และอ ำเภอ 3.
 แผนพัฒนำในระดับพื้นที่ต้ังแต่หมูบ่้ำน 
ชมุชน ต ำบล ท้องถิน่ และอ ำเภอ มีกำร
ยกระดับคุณภำพแผนให้มีลักษณะเป็นแผน
เดียว (One Plan)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,263,600              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.3 -

5. สถาบันพระปกเกล้า 10. โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี
 2564

เพื่อส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนำกำรด ำเนินงำนโดย
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำงสันติสุข
สมำนฉันท์ และกำรเสริมสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,399,425              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.3 -

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

(ตัวอย่างการด าเนินโครงการของ สปน.)



11. โครงการเยาวชนสรา้งสรรค์
นวัตกรรมท้องถ่ิน

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน
โครงกำรเพื่อแก้ไขปญัหำใน
พื้นที่โดยกลุ่มเปำ้หมำย (Local
 Solution) (10 เครือข่ำย)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,900,000              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.3 -

12. โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ทางด้านสิทธิเสรภีาพการมีส่วนรว่มและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สร้ำงองค์ควำมรู้ทำงกฎหมำย สิทธิ 
เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วม ในประเด็น
ตำมรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย 
พทุธศักรำช 2560 
2. สร้ำงตัวแบบกำรเรียนรู้ทำงกฎหมำย 
สิทธิเสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วม ตำม
รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย 
พทุธศักรำช 2560
3. จดักจิกรรมส่งเสริมสิทธิ เสรีภำพ 
และกำรมีส่วนร่วม ในประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย 
พทุธศักรำช 2560 ที่เปน็ประโยชน์ต่อ
สำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

323,950                เงินนอกงบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น MS1.3 -

13. โครงการพลเมืองยคุใหม่ ชุมชนไรถั้ง
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจดักำรขยะร่วมกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อใหป้ระชำชนเกดิส ำนึกควำม
เป็นพลเมือง มีจติสำธำรณะ 
3. เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจดักำรขยะได้
อย่ำงยั่งยืน สร้ำงส่ิงแวดล้อมที่ดี และ
เป็นต้นแบบใหแ้กห่น่วยงำนอื่น

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

420,000                โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.3 -

14. โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองค า
และรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2565

เพื่อส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนำกำรด ำเนินงำนโดย
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน และกำร
ลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,000,000              เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

15. โครงการเยาวชนสรา้งสรรค์
นวัตกรรมท้องถ่ิน

1. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมจติสำธำรณะ
และควำมเป็นพลเมืองในกลุ่มเยำวชน
2. เพื่อใหเ้กดิเครือข่ำยกำรท ำงำน
ร่วมกนัระหวำ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกลุ่มเยำวชนในพื้นที่

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,300,000              เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

16. โครงการพลเมืองยคุใหม่ ชุมชนไรถั้ง
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจดักำรขยะร่วมกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อใหป้ระชำชนเกดิส ำนึกควำม
เป็นพลเมือง มีจติสำธำรณะ 
3. เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจดักำรขยะได้
อย่ำงยั่งยืน สร้ำงส่ิงแวดล้อมที่ดี และ
เป็นต้นแบบใหแ้กห่น่วยงำนอื่น

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

700,000                เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

17. โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ทางด้านสิทธิเสรภีาพการมีส่วนรว่มและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. วเิครำะหข์้อจ ำกดัในกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรนโยบำยด้ำน
ส่ิงแวดล้อมของภำคประชำชนใน
พื้นที่ศึกษำ
2. สังเครำะหข์้อเสนอกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของภำคประชำชนใน
นโยบำยส่ิงแวดล้อมของพื้นที่
กรณีศึกษำ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

359,000                เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

18. โครงการการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมอยา่งยัง่ยนื
หลังวิกฤต โควิด-19

มีแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสังคม 
ภำยใต้แนวคิดหลักธรรมำภบิำล หลัง
วกิฤติกำรณ์ COVID-19

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000              เงินนอกงบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น MS1.2 -

19. โครงการส ารวจความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ  และการ
ยกระดับการบรกิารสาธารณะ

1. เพื่อทรำบควำมคิดเห็นและระดับควำม
พึงพอใจของประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ 2. เพื่อ
ได้ขอ้มูลผลกำรส ำรวจส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรวดัระดับกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน (People’s Audit) 3. เพื่อ
น ำเสนอควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ
ผู้เกี่ยวขอ้งส ำหรับน ำไปใชพ้ัฒนำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,000,000              เงินนอกงบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น MS1.3 -

20. โครงการแนวทางการจดัท าแผน
งบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาค
ระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมี
ส่วนรว่ม (Planning Model for 
Gender and Age Responsive 
Participatory Budgeting)

ขยำยองค์ควำมรู้เร่ืองกำรจดัท ำ
งบประมำณที่ค ำนึงถึงควำมเสมอ
ภำคระหวำ่งเพศและวยัด้วย
กระบวนกำรมีส่วนร่วม (Gender 
and Age Responsive 
Participatory Budgeting: GRPB) 
ไปสู่กำรปฏบิัติที่เป็นรูปธรรม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

184,800                เงินนอกงบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น MS1.3 -

21. โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการ
ยกระดับการบรกิารสาธารณะ

1. เพื่อทรำบควำมคิดเห็นและระดับควำม
พึงพอใจของประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ
2. เพื่อได้ขอ้มูลผลกำรส ำรวจส ำหรับ
น ำไปใชป้ระกอบกำรวดัระดับกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน  (People’s Audit)
3. เพื่อน ำเสนอควำมคิดเห็นของประชำชน
ต่อผู้เกี่ยวขอ้งส ำหรับน ำไปใชพ้ัฒนำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

2,000,000              เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -



22. โครงการแนวทางการเสรมิสรา้งความ
เสมอภาคระหว่างเพศ กรณีศึกษาการ
ประยกุต์ใช้ GRB กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (A guide for strengthening 
gender equality: a case study of 
applying gender responsive 
budgeting implementation to local 
government)

1. พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้เร่ือง
กำรจดัสรรงบประมำณที่ค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคระหวำ่งเพศ (GRB) 
ไปสู่กำรปฏบิัติ
2. เสริมสร้ำงศักยภำพใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะกำร
จดัท ำงบประมำณและแผนพัฒนำที่
ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคระหวำ่งเพศ 
เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

- เงินนอกงบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น MS1.3 -

23. โครงการนวัตกรรมชุมชนเพ่ือ
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งและลดความ
เหลื่อมล้ า เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยัง่ยนื หลังวิกฤติการณ์ COVID-19

ผลักดันให้ชุมชนพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและลดควำม
เหล่ือมล้ ำโดยกำรใช้
นวตักรรมชุมชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

500,000                เงินนอกงบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น MS1.3 -

6. ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

24. โครงการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
และนวัตกรรมทางสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำน
กำรพัฒนำระบบสวสัดิกำร
และนวตักรรมทำงสังคมท่ี
เหมำะสมมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,654,400              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.4 ,MS2.2 -

7. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย

25. โครงการจดัท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาต าบล

มีกำรบูรณำกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำต ำบล จ ำนวน 
7,036 ต ำบล (ด ำเนินกำร
ไตรมำส1-4)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

39,405,600            โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.4 ,MS2.2 -

8. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 26. โครงการสนับสนุนและสรา้งการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจรติ “ดวงตาแรงงาน”

เครือข่ำยแรงงำนได้รับกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมไม่ทนทุจริตและร่วมเป็น
เครือข่ำยเฝ้ำระวงักำรทุจริตในระดับ
พื้นที่ และสำมำรถถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ที่ได้รับเพื่อป้องกนักำรทุจริต
ในระดับพื้นที่ต่อไป

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,785,600              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.3 -

9. กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

27. การจดัท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล

กำรใช้กลไกของ
คณะกรรมกำรบริหำรงำน
อ ำเภอ (กบอ.) 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
เป็นกลไกในกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

10. ส านักงานกิจการยตุิธรรม 
กระทรวงยตุิธรรม

28. โครงการจดัจา้งที่ปรกึษาเพ่ือจดัท า 
(รา่ง) แผนแม่บทการบรหิารงานยตุิธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2566 – 2569)

มี (ร่ำง) แผนแม่บทกำรบริหำรงำน
ยุติธรรมแหง่ชำติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2566 – 2569) เป็นแนวทำงกำร
บริหำรและพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมที่สอดคล้องกบั
มำตรฐำนสำกล โดยค ำนึงถึง
ประชำชนและผลประโยชน์ของกำร
พัฒนำประเทศเป็นส ำคัญ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,625,000              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.3 -

11. กรมส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

29. การจดัท าแผนงานสมัชชาเครอืข่าย
คนพิการระดับชาติ

คนพิกำร องค์กรคนพิกำร 
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน / ผลผลิต : ประเด็น
สมัชชำเครือข่ำยคนพิกำรระดับชำติ
ที่จะน ำมำขับเคล่ือนเชิงนโยบำยด้ำน
กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ
คน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,500,000              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.3 -

12. ส านักงานสถิติแห่งชาติ 30. โครงการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบรหิารงานของรฐับาล 
พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

31. โครงการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนรว่มตาม
มาตรการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.3 -

13. ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ

32. โครงการ STRONG-จติพอเพียงต้าน
ทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. พื้นที่ด ำเนินกำรส ำรวจ จบัตำมอง
 และแจง้เบำะแส อย่ำงน้อยจงัหวดั
ละ 3 อ ำเภอ รวมไม่น้อยกวำ่ 231 
อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกวำ่ 11,995 คน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

28,237,100            โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.2 -

14. ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐั

33. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์
ต่อต้านการทุจรติตามมาตรา 63 ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.  เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติ
ให้ “รัฐต้องส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่
ประชำชนถงึอันตรำยที่เกิดจำกกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน  และจัดให้มีมำตรกำรและ
กลไกที่มีประสิทธภิำพเพื่อป้องกันและขจัด
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่ำวอยำ่ง
เขม้งวด รวมทั้งกลไกในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ในกำร
รณรงค์ให้ควำมรู้ ต่อต้ำน หรือชีเ้บำะแสโดย
ได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ”
2. เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำ
สังคมเกิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจและเขำ้มำมี
ส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบ ตลอดจนร่วมเฝ้ำระวงัและแจ้ง
เบำะแสกรณีพบเห็นกำรกระท ำอันอำจจะ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตในภำครัฐ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,000,000              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.4 -



15. กรมประชาสัมพันธ์ 34. โครงการประชาสัมพันธ์สรา้งการมี
ส่วนรว่มการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิท์รง
เป็นประมุข

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรกำร
พัฒนำประสิทธภิำพภำครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่สำธำรณะ 
จ ำนวน 647 คร้ัง (ตอน/
สปอต/คร้ัง/เร่ือง)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000              โครงกำรที่ได้รับจดัสรรตำม 
พรบ. 64 MS1.4 -

35. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครฐัยคุใหม่

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรกำร
พัฒนำประสิทธภิำพภำครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่สำธำรณะ 
จ ำนวน 538 คร้ัง (ตอน/
สปอต/คร้ัง/เร่ือง)

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,756,000              เสนอขอต้ังงบประมำณในปี 65 MS1.4 -

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การสร้างความสามคัคีปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

 - ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

 - สถำบนัพระปกเกล้ำ

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามคัคีปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) จัดเวทเีสวนาแลกเปล่ียนมุมมองและเสนอข้อคิดเหน็ต่อแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

เปา้หมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

เปา้หมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

เปา้หมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)

รวบรวมข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองจากทกุช่องทางที่เปดิโอกาสใหท้กุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเหน็

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - ม.ีค. 64 

มชีดุความรู้ และขอ้มลูเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและการสร้างความสามคัคีปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษาความเปน็มา สภาพปญัหา และรากเง้าของปญัหาที่ก่อใหเ้กิดความขัดแย้งขึน้ในประเทศไทย เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษางานวจิัยและกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่เกีย่วข้องกับประสบการณการแกปญหาความขัดแยงและการสรางความปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

จัดพ้ืนที่เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภมูภิาคมสี่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ต.ค. 64 - พ.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

ประชาชนมคีวามปรองดองสมานฉนัท์และความขดัแยง้ทางการเมอืงในสังคมไทยลดลง

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคีปรองดอง

BR0103

 - ส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

มีช่องทางออนไลนเ์พื่อเปดิโอกาสใหป้ระชาชนร่วมเสนอแนวทางและความคิดเหน็ต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง ต.ค. 64 - พ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ขอ้เสนอแนะและชดุความรู้ฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกชอ่งทางการสือ่สาร พ.ย. - ธ.ค. 65

จัดท ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
พร้อมแนวทางการบรูณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

น ารายงานขอ้เสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป .ย.ป. เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ก.ย. 65

บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและทุกภาคส่วนในสังคมในการขบัเคลือ่นและผลักดันขอ้เสนอฯ ไปสูก่ารปฏบิัติ ก.ย. - ต.ค. 65

บรูณาการความร่วมมือกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในการด าเนนิการสร้างความปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี ก.ย. - ต.ค. 65

จัดท าขอ้เสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของประชาชนและขจัดความขดัแย้งทางการเมอืงในสังคม ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

วเิคราะห ์กล่ันกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีใหห้นว่ยงานที่เกีย่วข้องทราบเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

ประชาสัมพันธผ่์านโทรทศัน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

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

ประชาสัมพันธผ่์านวทิยุกระจายเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนกังำนขับเคล่ือนกำรปฏรูิป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อใหเ้กิด     
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ

(๑) ได้ข้อเสนอที่ระบุ
แนวทำงกลไก และ
มำตรกำรในกำรสร้ำง
ควำมปรองดอง
สมำนฉันทข์อง
ประชำชน (๒) 
ประชำชนมีควำมต่ืนตัว
ต่อกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดองเกิด
บรรยำกำศแหง่กำร
ปรองดองผ่ำนกำรมีส่วน

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

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

และ
MS7.1 -7.3

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

การส่งเสรมิการพัฒนาพรรคการเมอืง

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  -  - 

 - หน่วยงานระดับกรม  -

 - (ต้องมีโครงการ ป ี64 และ/หรือ ป ี65)  -

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3) พฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในทางการเมือง

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที ่5.1 (MS5.1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายย่อยที ่5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที ่6.1 (MS6.1) ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายย่อยที ่6.2 (MS6.2) เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายย่อยที ่6.3 (MS6.3) การเพิม่สมาชิกพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยที ่6.4 (MS6.4) การเพิม่สาขาพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยที ่6.5 (MS6.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7)
เป้าหมายย่อยที ่7.1 (MS7.1) ระบบการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0104
พรรคการเมอืงเปน็สถาบนัทางการเมอืงของประชาชน สุจรติ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้มกีระบวนการการคัดเลือกผู้มคีวามรู้ความสามารถ ซ่ือสัตย์สุจรติ และมี
คุณธรรมจรยิธรรมเขา้มาเปน็ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงทีป่ระชาชนมสี่วนรว่มอย่างแทจ้รงิ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเปน็พลเมืองคุณภาพ
ความรู้และความเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
รูปแบบการส่ือสารทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงวยั 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเปน็นักการเมืองคุณภาพ
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในทางการเมือง

การตรวจสอบการบริหารจดัการ/การท างานของ.............ทีม่ีประสิทธภิาพ

การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

หลักธรรมาภบิาล ของนักการเมือง และบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในทางการเมือง

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกตัง้ระดับชาติ
ระบบการเลือกต้ังทีม่ีประสิทธภิาพ

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

การตรวจสอบการบริหารจดัการ/การท างานของพรรคการเมืองทีม่ีประสิทธภิาพ

ระบบการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง

การเร่งรัดใหเ้กิดการเลือกตัง้ขัน้ต้นของพรรคการเมือง

การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตัง้ขัน้ต้นของพรรคการเมือง

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกตัง้ระดับทอ้งถ่ิน

การเพิม่ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจงัหวดั

ระบบการเลือกต้ังทีม่ีประสิทธภิาพ

MS1 

MS2.1  
MS2.2 

MS2 

MS3.1  
MS3.2 

MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X01 1. โครงการเผยแพรอุ่ดมการณแ์ละค่านิยม
ประชาธิปไตยดว้ยการแสดงแบบอยา่งทีด่ ี(Architype)

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

….. โครงการจดัการความรูก้ระบวนการเลือกตัง้ไทยให้
เปน็ระบบการเลือกตัง้ทีด่ี

MS3.1-MS3.2 
และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

….. โครงการใหค้วามรูก้ารจดัการเลือกตัง้ขัน้ตน้ 
(primary election) ของพรรคการเมือง

MS5.1-MS5.2  
และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X02 2. โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) 1) หลักสูตรแกนกลาง ม.ค. - ก.ย. 64 8,000,000          ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเปน็)

MS1.1 ด้านการเมือง

2) วทิยากรหลัก MS1.2 ด้านการเมือง
3) วทิยากรขยายผล MS1.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X03 3. โครงการสรา้งจติส านึกพลเมืองดวีถีิประชาธิปไตย ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการ
เลือกต้ัง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 36,540,000         ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเปน็)

MS1.1 และ 
MS1.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X04 4. โครงการส่งเสรมิความรูใ้หภ้าคประชาชนเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการจดัการเลือกตัง้ดว้ยตนเองทกุระดบั

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X05 5.  โครงการพัฒนาส านักงาน กกต. ใหเ้ปน็องค์กรแหง่
การเรยีนรูด้า้นวถีิประชาธิปไตย กระบวนการเลือกตัง้ทีด่ี
 และการสรา้งเครอืข่าย และพลังรว่มในการขับเคลือ่น
ไปสูว่ถีิการปกครองแบบประชาธิปไตย

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X06 6. โครงการปลูกฝังอุดมการณแ์ละค่านิยมรว่มใน
องค์การและผลักดนัใหเ้กิดการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ของบคุคลในองค์การเข้าสู ่“วฒันธรรมองค์กรทีพึ่ง
ประสงค์” และแผยแพรสู่ส่ังคมภายนอกดว้ยการเปน็
ตวัอยา่งทีด่ี

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X07 7. โครงการพัฒนานวตักรรมสือ่สารและใหบ้รกิาร
ข่าวสารดา้นการขับเคลือ่นวถีิประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมุข

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X08 8. โครงการปอ้งปรามและปราบปรามการทจุริต
เลือกตัง้

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X09 9. โครงการสร้างนวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยี
ในการท างาน

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X10 10. โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการ
พัฒนาระบบบริหาร

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X11 11. โครงการปฏริูปโครงสร้างการบริหารงาน ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X12 12. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่งใน
การจัดการเลือกตัง้

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X13 13. โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏบิตัิงาน ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X14 14. โครงการแก้ไขและยกเลิกกฎหมาย ระเบยีบ 
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคับ ทีล่้าสมัยและ/หรือก่อใหเ้กิด
ปญัหาในทางปฏบิตัิ

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X15 15. โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัยใหม้ีความเชีย่วชาญ

ด้านการเมือง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X16 16. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทกัษะบคุลากร
เพ่ือการเปลีย่นผ่านสู ่digital OECT

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X17 17 โครงการพัฒนาบคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกับการ
เลือกตัง้ใหเ้ปน็มืออาชีพ

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X18 18. โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X19 19. โครงการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
บริหารงานและบริการ

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

….. โครงการสรา้งและขยายเครอืข่ายภาคเอกชนและ
ประชาชนใหม้ีส่วนรว่มและความเปน็หุน้ส่วนในการ
จดัการเลือกตัง้ (civic election partnership) และมี
อิสระในการตดัสินใจเลือกคนดใีนแวดวงคุณธรรม (man
 of virtue in merit circle) เข้าสูร่ะบบการเมือง

MS3.1-MS3.2 
MS4.1-MS4.2 
MS4.1-MS4.2 

และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

….. โครงการเครอืข่ายเฝ้าระวงัประชาธิปไตย MS3.2 และ 
MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X20 20. โครงการเสรมิสรา้งเครอืข่ายด าเนินการตามค่านิยม
และวฒันธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมุข

MS7.1 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

 .... โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนพรรคการเมืองให้
เข้มแข็ง เปน็พรรคการเมืองของประชาชนและมี
วฒันธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมุข

MS2.1-MS2.3 
MS5.1-MS5.2 

และ 
MS6.1-MS6.5

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X21 21. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนรว่มทางการเมือง
อยา่งสรา้งสรรค์

MS3.1-MS3.2 
MS4.1-MS4.2

และ 
MS6.1-MS6.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

…. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มทางการเมือง MS2.1-MS2.3 
MS5.1-MS5.2 

และ 
MS6.1-MS6.5

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X22 22. โครงการศูนยส์่งเสริมและพัฒนา
ประชาธปิไตยต าบล (ศส.ปชต.)

1) ศูนย์เรียนรู้วถิี
ประชาธปิไตย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 281,186,000       ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเปน็)

MS1.2 ด้านการเมือง

2) หมูบ่้านพลเมืองดี
วถิีประชาธปิไตย

MS1.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X23 23. โครงการความร่วมมือในการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายประชาธปิไตยระหว่างองค์กรทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X24 24. โครงการส านักงานอัตโนมัติ (office 
automation)

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูปประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  (๑) กระทรวงมหาดไทย

 (๒) กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม

 (๓) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

 (๔) ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

 (๖) สถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส (Thai PBS)

 (๘) บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

การจดัอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพือ่รับฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เม.ย 65 - มิ.ย 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีชุดความรู้ โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ เม.ย 64 - ม.ีค 65

การจดัท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพือ่รับฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ก.ย 64

สร้างวทิยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ม.ิย 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0105
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผบกระทบของร่างรัฐธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

สถาบนัพระปกเกล้า

มีการบรูณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ธ.ค 65

เครือขา่ยการท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่ือมวลชน ม.ค 64 - ธ.ค 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

 (๗) กรมประชาสัมพนัธ์

 (๕) สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เครือขา่ยผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จดักระบวนการเพือ่รับฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

ผลักดนัการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนตา่ง ๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทัศน์ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านชอ่งทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท ส่ือมวลชน และชอ่งทางที่เหมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

MS1 MS3.1 MS3.2  

MS3, MS4 
MS2 MS2.1 

MS2.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x01 โครงการวจิยัออกแบบและจดัท าชุด
ความรู้ส าหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 โครงสร้าง เน้ือหา 
บทบาทส าคัญของ

รัฐธรรมนูญ

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

งบกลางตามความจ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x02 โครงการวจิยักระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

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

งบกลางตามความจ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x03 ผลิตชุดความรู้ส าหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ

ชุดความรู้ส าหรับ
การร่างรัฐธรรมนูญ

เพ่ือการปฏิรูป
ประเทศ

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

งบกลางตามความจ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X04 ผลิตสื่อการปรับปรุงโครงสร้างและ
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป

ผลิตสื่อวีดโีอ วีดทีัศน์ 
เพ่ือเผยแพร่
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ/ชุดคู่มือ
อบรมวิทยากร
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

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

MS3.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X05 จดัเวทีรับฟังความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏิรูป

ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ โครงสร้าง 
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏิรูป

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

MS3.1 และ 
MS3.2

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X06 อบรมวทิยากรกระบวนการรับฟัง
ความเห็น
การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป

วทิยากร
กระบวนการเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นฯ

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

MS2.2 และ 
MS3.2

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



 

๔.๒-๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตย 

๑. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้ยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) 
แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เพ่ือทราบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

๒. (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ๕ กิจกรรม และ ข้อเสนอ
กฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... และ (๒) ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับ
ปรับปรุง) ได้ก าหนดการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... ไว้ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม  
แผนการปฏิรูปประเทศฯ ไม่ได้ระบุการผลักดันและหน่วยงานรับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... ไว้ ทั้งนี้ ในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมไม่ได้
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

๓. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

๓.๑ ให้มีคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีองค์ประกอบ อาทิ 
ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธาน ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓ คน และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒ ให้มีแผนแม่บทการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ระบุ (๑) หลักสูตร
การศึกษา การสร้างวิทยากรต้นแบบและเครือข่ายวิทยากร (๒) การสร้างนักการเมืองที่ดี (๓) การมีส่วน
ร่วมของประชาชนทางการเมือง (๔) การประชาสัมพันธ์ และ (๕) กลไกการบริหารและขับเคลื่อนแผน
แม่บท 

๓.๓ ให้มีส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนราชการภายในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และบริหารกองทุน 

๓.๔ ให้มีกองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานของส านักเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองฯ และขับเคลื่อนแผนแม่บท 

๓.๕ ให้มีสถาบันการศึกษาทางการเมืองในรัฐสภา เพ่ือเป็นศูนย์การศึกษา ฝึกอบรม ให้แก่สมาชิกรัฐสภา 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
ประชาชน 



 

๔.๒-๒ 

๓.๖ ให้รัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า กรมการปกครอง และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการให้การศึกษา เรียนรู้ และปลูกฝัง
วัฒนธรรมทางการเมือง 

๓.๗ ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพ่ือสร้างนักการเมืองที่ดี 

๓.๘ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมวลชนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

๔. ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ 

๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความไม่สอดสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ (๑) การเพ่ิมเติม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ (๒) การตั้งชื่อแผนตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  

๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นลักษณะของกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมซึ่งอาจพิจารณาขับเคลื่อนตาม
แนวทางของร่างพระราชบัญญัติโดยใช้กลไกเชิงนโยบายไปพลางก่อนได้ 

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาความเหมาะสมของการผลักดันร่างกฎหมายและการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๕.๒ พิจารณาก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๖. มติที่ประชุม 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….......................…………………………… 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  พ.ศ. .... 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

เหตุผล 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส านึกความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การตัดสินใจทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมือง รู้จักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระ ปราศจากการครอบง า
ไม่ว่าด้วยทางใด ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามหลักการของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๘ และมาตรา ๒๕๘ ก. เพ่ือพัฒนาคนในชาติให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหา
ของประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ซึ่งการจะพัฒนาคนไทยให้
มีคุณสมบัติดังกล่าวได้นั้นทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมกันบ่มเพาะ ปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดี
งาม ตามหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย ดังนั้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อน
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างมีระบบ มีแผนงานและทิศทางเดียวกัน อัน
จะท าให้การขับเคลื่อนมีพลัง สามารถเปลี่ยนแปลงคนไทยทั้งประเทศได้ จึงจ าเป็นต้องมีแผนแม่บทวาง
แนวทางและกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสม มี
กระบวนการสร้างนักการเมืองที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และมีความเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่ม
วัยและกลุ่มอาชีพ และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และการจะด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้
ระบบคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์เพ่ือท าหน้าที่จัดท าแผนแม่บท ก ากับดูแล วางนโยบาย และด าเนินงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยบรรลุ ผลส าเร็จ จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 



ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....” 

 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา  ๓  ให้ยกเลิกหมวด ๓ ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง และหมวด ๔ กองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑ และเฉพาะบทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภา
พัฒนาการเมือง ซึ่งใช้บังคับอยู่ในข้อ ๓ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๗๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  

 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งอ่ืน ในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งขัดหรือแย้งบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” หมายความว่า การด าเนินการให้
การศึกษา การเรียนรู้ อบรม ปลูกฝัง การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการ กล่อมเกลาพฤติกรรมทางการเมือง 
หรือการด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือเป็นแบบแผนส าหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีการถ่ายทอดกัน
ระหว่างสมาชิกของสังคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

 “วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” หมายความว่า ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ 
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนอย่างมีเหตุผลในสังคมที่มีความเจริญงอกงาม มีศีลธรรมจรรยา มีส านึ กความ
เป็นพลเมือง มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีความรู้ความเข้าใจการเมืองและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 “แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 “วิทยากร” หมายความว่า วิทยากรเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 มาตรา ๕ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ประกาศ 
ระเบียบ และค าสั่ง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 



หมวด ๑ บททั่วไป 

 มาตรา ๖ ให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นวาระแห่งชาติ และ
เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 

 มาตรา ๗ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีในทางการเมืองและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกความเป็นพลเมือง ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน
สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบของตน เคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักยอมรับใน
ความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ของส่วนรวมมีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการก าหนดนโยบายสาธารณะในทุกระดับ 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 

 (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยมีกลไกเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชน ส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนและ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะและการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และมีพ้ืนที่หรือจัดให้มีเวที
สาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น หรือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างกว้างขวาง โดยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ส่งเสริม
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้แก่ประชาชนเพ่ือสร้างองค์ความรู้และความร่วมมือจากภาค
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๕) ส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนและเยาวชน มีความรู้
ความสามารถ และ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในทางการเมือง และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและประเทศชาติ 

มาตรา ๘  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้มีแผนแม่บทเป็นแผน
หลักในการด าเนินการ โดยแผนแม่บทอย่างน้อยต้องมีหลักสูตรและการด าเนินการในเรื่องส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ก. การให้การศึกษา เรียนรู้ กระบวนการกล่อมเกลาอย่างมีกระบวนการเพ่ือปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม 
ทัศนคติที่ดีในทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประวัติศาสตร์การเมือง
การปกครองของไทยและของประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสร้างเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ให้มีส านึกความเป็นพลเมือง ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมือง หลักความชอบธรรมในการปกครองระบอบ



ประชาธิปไตยความเป็นราชอาณาจักรไทย หลักความเสมอภาค หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หลัก
สิทธิและเสรีภาพ หลักภราดรภาพ หลักความมีเหตุผลและฉันทามติ และหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการดังนี้ 

 (๑) จัดท าหลักสูตรที่มีกระบวนการให้การศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และมีความเหมาะสมกับ
ประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยและกลุ่มอาชีพ และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน เพ่ือให้การศึกษา
เรียนรู้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและมีทิศทางเดียวกัน 

 (๒) สร้างวิทยากรต้นแบบ และสร้างเครือข่ายวิทยากรต้นแบบจากระดับชาติไปยังจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มองค์กรวิชาชีพ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด
เพ่ือให้เกิดผลในท านองเดียวกัน 

 ข. การสร้างนักการเมืองที่ดี ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
และปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยรับผิดชอบต่อประชาชน โดยจัดให้มีโครงการหลักสูตรอบรมนักการเมืองและ
ประชาชนผู้ที่มีความสนใจ และจัดให้มีการก าหนดให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมของนักการเมืองโดยให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานทางคุณธรรมของนักการเมือง 

 ค. การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับโดยมีส านึกความรับผิดชอบใน
การใช้สิทธิเลือกตั้งของตน มีส่วนร่วมในการจัดท านโยบายสาธารณะ โดยจัดให้มีเวทีสาธารณะรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในทางการเมืองโดยอาจให้มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งในทุก
ระดับให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 ง. การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีและยั่งยืน เพ่ือให้
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง และมีค่านิยมในวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

จ. กลไกการบริหารและขับเคลื่อนแผนแม่บทอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทตามมาตรา ๘ และให้รายงานรายละเอียดของแผนแม่บท
และแผนงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี 

 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บททุกปี หากคณะกรรมการเห็นว่า
มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมแผนแม่บท หรือแผนงานการขับเคลื่อนแผนแม่บท เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ให้จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ  

เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้สัมฤทธิผล 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือสนับสนุนการวิจัย หรือจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได ้

การจัดท าแผนแม่บทนี้ เมื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

 

 

 



 หมวด ๒ การขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 มาตรา ๑๐ ให้การขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร หรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยบรรลุผลส าเร็จ โดยค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (๑) การเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมีวัฒนธรรมที่ดีงาม สามารถให้ความรัก
ความอบอุ่น อบรมและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและส่วนรวม มีความเคารพและกตัญญูต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง มีความตั้งใจ
ศึกษาเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรือช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรและก าลังความสามารถ 

 (๒) การเสริมสร้างให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาทุกแห่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพ่ือ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมที่ดีงามมีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีน้ าใจ และมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง รวมทั้งมีความเข้าใจในหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสันติสุข 

 (๓) การเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปมีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยที่ดีงาม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และปฏิบัติหน้าที่หรือการงานของตนด้วยความขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และการ
จัดท านโยบายสาธารณะ และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

 มาตรา ๑๑ เพ่ือให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสัมฤทธิ์ ผล ให้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ จัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศที่ก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปด้านการเมืองเรื่องการสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

 (๑) ให้ด าเนินการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามแผนแม่บทและมีแผนการ
ปฏิรูปการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีชัดเจน อย่างมีล าดับและมีขั้นตอน 

 (๒) ให้จัดท าหลักสูตรการศึกษาที่มีกระบวนการให้ความรู้และการปลูกฝังประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้
ความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 (๓) ให้รัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้าน  
การให้การศึกษา เรียนรู้ และการปลูกฝังเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 (๔) ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการหรือให้การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 (๕) ให้คณะรัฐมนตรีจัดหรือสนับสนุนให้หน่วยงานตาม (๓) ด าเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึงเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
มีทัศนคติที่ดีในทางการเมือง และกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การ
จัดท านโยบายสาธารณะ และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หรือด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเรื่องอ่ืนใดเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 



 มาตรา ๑๒ ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่วนราชการในรัฐสภาจัดตั้งส านักเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือเป็นหน่วยงานรองรับภารกิจของคณะกรรมการและการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท และให้มี
สถาบันการศึกษาทางการเมืองในรัฐสภาเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษา ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ บุคคลในวงงานรัฐสภา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่ถูกต้อง มีความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายและการท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจฝ่ายบริหารและอ านาจ
ฝ่ายตุลาการ ไม่ใช้อ านาจไปในทางใช้เสียงมติในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาข้างมาก โดยขาดคุณธรรม
จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือ      ให้ความรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย กลุ่มอาชีพ และมีหลักสูตรส าหรับการศึกษาในระบบ และหลักสูตรส าหรับ
การศึกษานอกระบบ หรือหลักสูตรอื่นใด ตามท่ีแผนแม่บทก าหนด 

 การจัดท าหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน โดยใช้รูปแบบกระบวนการที่เน้นการสร้างวินัยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีกระบวนการถ่ายทอดที่สอดคล้องกับอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพพ้ืนฐานความรู้
และสังคมของกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องก าหนดคุณสมบัติหรือระดับอายุของผู้เรียน รวมทั้งระบุหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าหลักสูตรไปใช้อย่างชัดเจน และควรให้มีการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม วิชาคุณสมบัติผู้ดี และเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
รวมทั้งควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์คุณสมบัติเพ่ือให้ได้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ดี โดยเลือกผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ เสียสละ และเคยรับผิดชอบดูแลทุกข์สุขประชาชนในพ้ืนที่หรือในชุมชนไม่มีประวัติหรือ
พฤติกรรมในทางเสื่อมเสีย ไม่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกกับการให้คะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการทุจริต ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือเป็นผู้มีอิทธิพล ไม่สร้างความ
ขัดแย้งให้กับประชาชนและสังคม ไม่เป็นผู้ขาดความรับผิดชอบหรือใช้ค าพูดที่ไม่สร้างสรรค์ หรือมีพฤติกรรมใส่
ร้ายผู้อ่ืนหรือพูดโดยไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง 

 เมื่อคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน  หรือ
องค์กรที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรตามวรรคสอง ด าเนินการบรรจุหลักสูตรไว้ในระบบการเรียน การ
สอน หรือการฝึกอบรมของสถานศึกษา สถาบัน หรือองค์กรอื่นใดท่ีอยู่ในสังกัดของตน 

 มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตรและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือสร้างวิทยากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้
และกระบวนการเสริมสร้างประชาชนให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ครู คณาจารย์ 
หรือผู้สอนของสถานศึกษา สถาบันหรือองค์กรอ่ืนใดที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ให้การศึกษาและความรู้ตามหลักสูตร 
และจัดให้วิทยากรลงพ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดความรู้และกระบวนการให้ความรู้ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่
ละหลักสูตร ตามที่แผนแม่บทก าหนด 



 การด าเนินงานสร้างวิทยากรและการจัดวิทยากรลงพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาที่ตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ สนับสนุน 
หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้ของวิทยากร 

 มาตรา ๑๕ ให้สถาบันพระปกเกล้าท าหน้าที่สนับสนุนงานของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา และเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพ่ือสร้างนักการเมืองที่ดี โดยจัดให้การศึกษา ฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองทุกระดับ ผู้บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนผู้สนใจ เพ่ือ
สร้างนักการเมืองที่ดีเป็นที่พึงประสงค์ของประชาชน โดยการให้การศึกษาดังกล่าวควรท าอย่างต่อเนื่อง 

 การด าเนินงานให้การศึกษาฝึกอบรมผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้สถาบันพระปกเกล้าด าเนินการ
อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตลอดระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แต่ห้ามมิให้มีกรรมการในองค์กรอิสระทุกองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วม
ศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน 

 มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า กรมการ
ปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพ่ือเสริมสร้างให้
การศึกษาให้การเรียนรู้ ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การตัดสินใจทางการเมือง และการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 

 มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส านักสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานหลักในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการประชาสัมพันธ์ ตามท่ีแผนแม่บทก าหนด 

 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยค านึงถึงความสนใจของประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยและกลุ่มอาชีพ และ
ความสนใจทางการเมืองของประชาชน 

 มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการประสานให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดสรรเวลากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในก ากับดูแลเพ่ือ
เผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง 

 มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการร่วมด าเนินการหรือให้การสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมด้าน
สื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการท าความตกลงร่วมกัน และจัดฝึกอบรมบุคลากรด้าน
สื่อสารมวลชนทุกแขนงให้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
และท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเที่ยงตรง และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีส านึกความ
รับผิดชอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

 

 



หมวด ๓ คณะกรรมการ 

 มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย” จ านวนสิบแปดคน ประกอบด้วย 

 (๑) ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ 

 (๒) รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธานกรรมการ 

 (๓) ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการ 

 (๔) ประธานที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกรรมการ 

 (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสิบสามคนซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) พิจารณาแต่งตั้ง โดยให้
คัดเลือกจาก 

 บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รัฐมนตรี ผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ส าคัญอ่ืน จ านวนสามคน 

 บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้เคยด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น หรือองค์กรทางวิชาการอ่ืน จ านวนสี่คน 

 บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานด้านการสื่อสารมวลชน หรือผู้เคยด ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน จ านวนสามคน 

 บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย การสร้างส านึกความเป็นพลเมือง หรือการสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย จ านวนสามคน 

 (๖) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติ 

(๑) สัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๒) เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือเป็นผู้ที่เคยต้องค า
พิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 



(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

(๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

มาตรา ๒๒ ให้กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๕) ขึ้นใหม่ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 มาตรา ๒๓ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งกรรมการก็ได้ และให้กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๒ กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๕) พ้น
จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ประธานรัฐสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 

(๕) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา ๒๕ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ประธานรัฐสภาประกาศก าหนด 

 มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนแม่บท ก าหนดนโยบายและแผนงานเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท 

(๒) ก ากับดูแล วางนโยบายการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทของส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

(๓) ก ากับดูแล โครงการ กิจกรรม และการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

(๔) ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมแผนแม่บท และแผนงานขับเคลื่อนแผนแม่บท 



(๕) ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ การศึกษาวิจัย หลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
แผนแม่บท 

(๖) ออกข้อบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท 

(๗) ออกประกาศเกี่ยวกับการก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อ านาจ
หน้าที่ การแต่งตั้งหรือการยุบเลิกคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการประสานงาน 

(๘) ให้ความเห็นชอบระเบียบของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินกองทุนและการบริหารกองทุน 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการประสานงานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

(๑๑) มีอ านาจหน้าที่ และด าเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๒๗ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมที่มิได้บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาศึกษาหรือปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนแม่บท ดังต่อไปนี้ 

 (๑) คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาศึกษา และจัดท าแผนงานการให้การศึกษา จัดท าหลักสูตรและสร้างวิทยากร
ตามแผนแม่บท หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 (๒) คณะอนุกรรมการสร้างนักการเมืองที่ดีและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาศึกษา และจัดท าแผนงานสร้างนักการเมืองที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามแผนแม่บท หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 (๓) คณะอนุกรรมการวางกลไกการบริหารงาน และติดตามการด าเนินงานตามแผนแม่บท 



 มีอ านาจพิจารณาศึกษา และวางกลไกการบริหารเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทมีประสิทธิภาพ และ
มีหน้าที่ติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท ประเมินผลงาน และจัดท ารายงานการประเมินผลงาน
เสนอต่อคณะกรรมการ หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 (๔) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ 

 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาศึกษา และจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแผนแม่บท หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 (๕) คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามกรอบอ านาจหน้าที่เสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศตั้ง และด าเนินงานพิจารณา
ศึกษาและจัดท าภารกิจตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยต้องรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบทุกสามสิบวัน 

 เมื่อคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผล
การด าเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการแล้วเห็นว่าภารกิ จของอนุกรรมการนั้นได้ เสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการยุบเลิก
คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว 

 องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อ านาจหน้าที่ การแต่งตั้งหรือการยุบเลิก
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๒๙  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานได้ ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการประสานงานหน่วยงานด้านการศึกษาและวิชาการ 

 (๒) คณะกรรมการประสานงานหน่วยงานภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 

 (๓) คณะกรรมการประสานงานหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

 (๔) คณะกรรมการประสานงานด้านอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่
ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคง
ของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และประธานที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

 องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อ านาจหน้าที่ การแต่งตั้งปรับเปลี่ยนหรือการ
ยุบเลิกคณะกรรมการการประสานงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๓๐  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ และ
คณะกรรมการประสานงานโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะรัฐมนตรี และท่ีประชุมรัฐสภาทราบทุกปี 



 มาตรา ๓๒  ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการประสานงานได้รับเบี้ยประชุม 
หรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามระเบียบของรัฐสภา 

หมวด ๔  ส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 มาตรา ๓๓ ให้มีส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนราชการ
ภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

 มาตรา ๓๔  ส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป งานธุรการ และงานวิชาการเพ่ือสนับสนุนและรองรับภารกิจของ
คณะกรรมการ และการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามพระราขบัญญัตินี้ 

 (๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป งานธุรการ และงานวิชาการเพ่ือสนับสนุน และรองรับการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาทางการเมืองในหน่วยงานของรัฐสภา 

 (๓) ด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท และสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทของ
คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๔) เป็นศูนย์กลางการประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

 (๕) ให้การศึกษา การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการศึกษา
เรียนรู้วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการรัฐสภาสภาสามัญ บุคคลในวงงานรัฐสภา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 (๖) จัดท าสื่อ โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ส านึกความเป็นพลเมือง หรือเรื่อง
อ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่วน
ราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

 (๗) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย หรือสนับสนุนการวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 (๘) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานขับเคลื่อนแผน
แม่บท    ต่อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๙) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๑๐) รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทต่อคณะกรรมการ 

 (๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรก าหนด 

 มาตรา ๓๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินอุดหนุนให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานตามแผนแม่บท และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเงินอุดหนุนดังกล่าวจะ
น าไปใช้เพ่ือกิจการอื่นอันมิใช่กิจการภายใต้การด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้มิได้ 



หมวด ๕ กองทุน 

 มาตรา ๓๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรียกว่า 
“กองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย
ส าหรับ การด าเนินงานของส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน
แผนแม่บทตามพระราชบัญญัตินี้ 

 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน การบริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ส านักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตามพระราชบัญญัติสภา
พัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน 

(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาคหรือผู้มอบให้เพ่ือสมทบกองทุน 

(๔) เงินที่ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปี ระบุให้
กองทุนเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดโดยอธิบดีกรมสรรพากร 

(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนดอกผลหรือรายได้อ่ืน 

การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดทิศทางการบริหารและการจัดสรร
เงินของกองทุน 

มาตรา ๓๗ รายได้ที่เกิดจากกองทุนตามมาตรา ๓๖ ให้น าส่งเข้ากองทุน โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๓๘ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาตามมาตรา ๔๑ โดยมีผู้มอบให้หรือได้มาโดยการซื้อ
ด้วยเงินรายได้ของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๓๙ ทรัพย์สินในกองทุน ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุ
ความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องทรัพย์สินในกองทุนมิได้ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๔๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และเงินงบประมาณของส านักงานสภาพัฒนา
การเมืองตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเป็นของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร โดยจัดตั้งเป็นส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ให้โอนพนักงาน ลูกจ้างของส านักงานสภาพัฒนาการเมืองตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ปฏิบัติงานในส านัก



เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหรือตามที่คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาก าหนดข้อเสนอของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 ให้คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งพนักงานและลูกจ้างที่โอนมาตามวรรคสอง โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิ และประโยชน์เท่าที่เคยได้รับไป
พลางก่อนจนกว่าจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างต่ ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ ส่วน
เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับต่อไปนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา 

 มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๒๐ (๕)     ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา ๔๓ ในวาระเริ่มแรก ระหว่างที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้จัดตั้งส านัก
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย
ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ ท าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจของ
คณะกรรมการและด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่มแรก ระหว่างที่ยังไม่มีแผนแม่บท ให้น ารายงานเรื่อง “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาประกอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีการจัดท าแผนแม่บทแล้วเสร็จ 

 มาตรา ๔๕  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการน าแนวทางตามรายงาน เรื่อง “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาใช้ประกอบการด าเนินการจัดท าแผนแม่บท 

 เพ่ือให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีความต่อเนื่อง การด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ค านึงถึงการสานต่อโครงการ กิจกรรมหรือภารกิจการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 มาตรา ๔๖  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดท าหลักสูตรส าหรับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง และให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเป็นวิชาภาคบังคับในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง 

 การจัดท าหลักสูตรส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งตามวรรคหนึ่งให้น ากรอบหลักสูตร
วิชาการเมืองและพลเมืองศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาเป็นแนวทางในการจัดท า และใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าหลักสูตรในระดับอ่ืน ๆ ต่อไป 

 มาตรา ๔๗  เมื่อครบก าหนดห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ประธานรัฐสภาพิจารณา
ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้ส านักเสริมสร้าง



วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส านักงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก ากับดูแลของ
รัฐสภาและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

................................................ 

         นายกรัฐมนตรี 

 



 

๕-๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  : เร่ืองอื่น ๆ 
การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของคณะกรรมการฯ 

 

๑. ตามท่ีคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบก าหนดวันและเวลาของการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมืองเป็นทุกวันอังคารที่สองของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. นั้น การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมืองครั้งถัดไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จึงเป็นวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๒. มติที่ประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


