
 

 

  

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ 

 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

วาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 

วาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  

วาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 

 

 

 



๑-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
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๒-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๓๑ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

๒. ผลการด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม 

๓. มติที่ประชุม 
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

วันพุธท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้อง ๕๓๑ อาคาร ๕ ชั้น ๓ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายปกรณ์ ปรียากร    ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์    กรรมการ 
๓. นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ   กรรมการ 
๔. นายนรชิต สิงหเสนี    กรรมการ 
๕. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ    กรรมการ 
๖. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   กรรมการ 
๗. นายเจษฎ์ โทณะวณิก    กรรมการ 
๘. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ    กรรมการ 
๙. นายสุภาพ คลี่ขจาย    กรรมการ 
๑๐. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม   กรรมการ 
๑๑. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายสัคพัศ แสงฉาย    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 
๑๓. นายกฤตกร เชษฐชัยวงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 

กรรมการผู้ลาประชุม 
๑. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่    กรรมการ  ติดภารกิจ 
๒. นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี    กรรมการ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นายพัธนันท์ ศรีเมือง       พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑. ประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับกรรมการฯ และได้แจ้งที่ประชุมถึงประเด็นทางการเมืองที่ควรให้ความ
สนใจ ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) ข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งมีการน าเสนอทั้งจาก
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน และ (๒) การอภิปรายในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือ
เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ในวันที่ ๙ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒. มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 

 



2 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 

ด้านการเมือง คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้อง ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๓ ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนรายงานการ
ประชุมฯ ให้คณะกรรมการฯ ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒. กรรมการฯ ได้แจ้งแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓ 
ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ หน้า ๔ (๓.๑) แก้ไขข้อความ “นักการเมือง” เป็น “ข้าราชการการเมือง” 
๒.๒ หน้า ๔ (๓.๒) เพิ่มเติมข้อความ “นักโทษการเมือง ตลอดทั้งการน ารูปแบบ …” ต่อจาก “… การ 

นิรโทษกรรม” 
๒.๓ หน้า ๕ (๓.๔) เพิ่มเติมข้อความ “อัน” ก่อน “เกิดจากการ ...” และ แก้ไข  “…ของสถาบันพรรค

การเมือง” เป็น “...ของพรรคการเมือง” 
๒.๔ หน้า ๕ (๕.๒.) เพิ่มเติมข้อความ “รวมทั้งการจัดท าดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยงานระดับกรม

หรือเทียบเท่า” ต่อจาก “... (๔)” 
๒.๕ หน้า ๕ ๒.๑.๑ แก้ไขข้อความ “วิธี” เป็น “วิธีการ” 
๒.๖ หน้า ๖ ๒.๑.๔ แก้ไขข้อความ (Silence Majority) เป็น (Silent Majority) 
๒.๗ หน้า ๖ ๒.๒.๓ แก้ไขข้อความ “...หน่วยงานที่รักษา” เป็น “…หน่วยงานที่มีลักษณะ” 
๒.๘ หน้า ๗ ๒.๔.๒ เพิ่มเติมข้อความ “ชี้วัด” หลัง “ดัชนี” 
๒.๙ หน้า ๗ ๒.๕.๑ เพิ่มเติมข้อความ “เจ้าภาพ” หลัง “…หรือหน่วยงาน” และแก้ไขข้อความ “ระดับ

กรม” เป็น “ต่าง ๆ” 
๓. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  

 โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามความเห็นในที่ประชุมฯ 

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
-ไม่มี- 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเมืองทั้งจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค 
ฟอร่ัม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ และจากการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยสรุปผลการรับฟังความเห็นตามประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
ที่ได้น าเสนอ ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ กิจก รร มปฏิรูปที่  ๑ ก าร ส่ง เสริ มความรู้ท างการ เมืองในร ะบอบประชา ธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการใช้สื่อออนไลน์ (Social Network/Website/VDO) ที่มี
ลักษณะในเชิงโต้ตอบ (Interactive) และมีเน้ือหาความรู้ที่ร่วมสมัยตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๑) เป้าหมาย : ความมั่นคงทางการเมืองและความมีเสถียรภาพทางการเมืองของระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ตัวช้ีวัด : การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย  
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันพระปกเกล้า 
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๔) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๕) สรุปผลความคิดเห็น 
๕.๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขเป็นประเด็นที่ส าคัญและมีการด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
๕.๒) ควรน าเสนอเน้ือหาสาระที่กระชับ เข้าใจง่าย ร่วมสมัย ชัดเจน สร้างสรรค์ และใช้ภาษา

ที่ไม่ซับซ้อน และให้ความส าคัญกับวิธีการน าเสนอที่ สามารถสื่อสารให้ถึงคนทุก
กลุ่มเป้าหมายได้ 

๕.๓) การสื่อสารแบบสองทาง (Interactive) ต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับผู้ที่ด าเนินการสื่อสาร
แลกเปลี่ยน ต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่น าเสนออย่าง
ชัดเจน 

๕.๔) สื่อ Social Media เป็นสื่อที่มีพลังอย่างมากในยุคปัจจุบัน สามารถสื่อไปถึงกลุ่มคน
จ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว จึงควรใช้ Social Media เป็นหน่ึงในการสื่อสาร 

๕.๕) ถึงแม้ว่าประชากรใน Social Network จะมีจ านวนมากและมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน  
การด าเนินการต่าง   ๆยังคงต้องให้ความส าคัญกับประชากรที่ไม่ได้อยู่ใน Social Network ด้วย 

๕.๖) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการเมืองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ควรน าประเด็นดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันด าเนินการ นอกจากน้ี ควรบรรจุความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่เด็ก และเพิ่มช่องทางการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ 
ให้มากขึ้น 

๕.๗) ควรทบทวนการด าเนินการในประเด็นดังกล่าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนบริบท
ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีข้อจ ากัดในปัจจุบัน 
เพื่อน าข้อดีและข้อเสียมาทบทวนปรับปรุงก่อนการด าเนินการต่าง ๆ ต่อไป  

๕.๘) การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรน าภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ NGO และภาคเอกชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร มากกว่าการด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมายาคติ
ความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจะส่งผลให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ
และผู้รับสารจะปฏิเสธการรับสารและการเรียนรู้ตั้งแต่เร่ิมต้น 

๕.๙) ควรมีการปรับปรุงองค์ความรู้เร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ครบถ้วนและเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลชุด
เดียวกันก่อน โดยควรมีการนิยาม “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ให้ชัดเจนและทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน เพื่อให้การ
ถกเถียงและการพูดคุยต่าง ๆ อยู่บนหลักข้อมูลชุดเดียวกัน เน่ืองจากปัจจุบันความ
ขัดแย้งมักมาจากการที่ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือมีชุดความรู้และขอ้มูลทีแ่ตกตา่ง
กัน (Asymmetric Information) 

๕.๑๐) สถาบันพระปกเกล้ามีความเหมาะสมกับการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมน้ีในแง่
วิชาการ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายส าคัญอย่างมิลเลนเนียลและเยาวชน 
Generation Z สถาบันพระปกเกล้าอาจจ าเป็นต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการสื่อสาร อาทิ ภาคเอกชนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และไมโครอินฟลูเอนเซอร์ 
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

เน่ืองจากภาพลักษณ์ของสถาบันพระปกเกล้าที่มีความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการแต่ไม่
ดึงดูดใจต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

๑.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
โดยผลักดันให้มีการบังคับใช้ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และการเผยแพร่
ความรู้และเพิ่มช่องทางในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายประชาธิปไตยภาคประชาชน 
๑) เป้าหมาย : มีนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตั้งแต่การก าหนด

นโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย 
๒) ตัวช้ีวัด : การใช้พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

พ.ศ. .... 
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : ยังไม่ได้ก าหนด 
๔) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : นโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ท า

ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
๕) สรุปผลความคิดเห็น 

๕.๑) ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชน ทั้งน้ี ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหรือการน าบุคลากรที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญมาบริหาร
ท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนต่าง ๆ ด้วย 

๕.๒) สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการท ามาหากิน
เลี้ยงปากท้องมากกว่าการสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ ซึ่งส่งผลให้ผู้น า
หรือผู้มีอิทธิพลในภาคส่วนต่าง ๆ สามารถชี้น ากลุ่มประชาชนได้ ดังน้ัน การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืนจึงควรมุ่งเน้นให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอก่อน 

๕.๓) การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจาก
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว ควรให้ความส าคัญกับภาคส่วนอื่น ๆ ด้วย อาทิ 
ภาคเอกชน 

๕.๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนและการแสดงความคิดเห็นในรูป แบบต่าง ๆ ควรได้รับ
ความคุ้มครองและป้องกัน เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแสดงความคิดเห็นที่
ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกลุ่มบางกลุ่มจะน าไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรง เช่น ใน Social 
Media ซึ่งมีการ Social Sanction กันอย่างรุนแรง 

๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยการนิรโทษกรรม
แก่ผู้ที่กระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนอันเกิดจาก
ความขัดแย้งทางการเมือง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
๑) เป้าหมาย : ขจัดความขัดแย้งจากความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองในสังคม 
๒) ตัวช้ีวัด : มีแนวทาง มาตรการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่กระท า

ความผิดเน่ืองจากการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนอันเกิดจากความ
ขัดแย้งทางการเมือง 

๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : ยังไม่ได้ก าหนด 
๔) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประเทศไทยเกิดความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและ

ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมลดลง 
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๕) สรุปผลความคิดเห็น 
๕.๑) ควรมุ่งศึกษาสาเหตุ ที่มา และเบื้องหลังของความขัดแย้งทางการเมืองที่ เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน จึงจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างตรงจุด 
๕.๒) การแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ต้องมุ่งแก้ไขเพื่อประโยชน์สูงสดุของประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่

เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ต้องมั่นใจได้ว่า
การแก้ไขดังกล่าวจะสามารถขจัดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองได้จริง  

๕.๓) รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาสู่กระบวนการปรึกษาหารือ (Dialogue) 
เพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขความขัดแย้ง และต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ดังกล่าวตลอดจนการน าผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

๕.๔) ปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมืองนอกจากจะเป็นการขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองแล้ว 
ยังขยายไปสู่ความขัดแย้งในระดับครอบครัวด้วย ดังน้ัน ควรเร่งด าเนินการสร้างความ
สามัคคีปรองดองอย่างรวดเร็ว 

๕.๕) การนิรโทษกรรมทางการเมืองแก่ผู้ทีก่ระท าความผิดเน่ืองจากการชุมนุมและการแสดงออก
ทางการเมืองต้องจ ากัดกรอบของการนิรโทษกรรมเฉพาะ มิให้รวมถึงมิติทางแพ่งและทาง
ทุจริต โดยต้องเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศไทยในภาพรวม 
อย่างแท้จริง 

๕.๖) ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงานของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ เน่ืองจากความขัดแย้งทาง
การเมืองในสังคมไทยในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ แต่เกิดจาก
ความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมายเป็นปัจจัยหลัก และจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่
กฎหมายก ากับการชุมนุมทางการเมืองมีผลบังคับใช้แล้ว (พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งการนิรโทษกรรมจะส่งผลลบต่อสภาพการณ์ในสังคมคือ (๑) ยิ่งตอกย้ า
ความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมาย ผู้กระท าความผิดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตน (๒) ส่งเสริม (Encourage) ให้เกิดการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าว
มากขึ้นเน่ืองจากบุคคลต่างคาดหวังว่าจะได้รับการนิรโทษกรรมในท้ายที่สุด 

๕.๗) ควรด าเนินการในสภาพการณ์ปัจจุบันคือส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกนั
ทุกฝ่าย และคุ้มครองสิทธิ์ของผู้กระท าความผิดตามที่กฎหมายได้บัญ ญัติไว้แล้ว อาทิ 
การจัดหาทนาย การใช้หลักประกันจากกองทุนยุติธรรม 

๑.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น  
โดย (๑) การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ (Platform Online) เพื่อระดมความเห็นประชาชนระดับ
ท้องถิ่นต่อการด าเนินกิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่น (๒) การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
กิจกรรมในลักษณะของสภาพัฒนาการเมืองท้องถิ่น (๓) การเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับโปร่งใสด้วย
นวัตกรรม และ (๔) การส่งเสริมเพิ่มเติมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
๑) เป้าหมาย : วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเมืองระดับท้องถิ่น 
๒) ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นออนไลน์อย่างความโปร่งใส  
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : ยังไม่ได้ก าหนด 
๔) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การเมืองท้องถิ่น

เป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง  
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๕) สรุปผลความคิดเห็น 
๕.๑) การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น นอกจากประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว  

การสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 

๕.๒) ควรจัดการผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อให้การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
๕.๓) การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่ผ่านมา ด้วยการมอบอ านาจ

การบริหารจัดการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินการต่าง ๆ โดยท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

๕.๔) ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน รัฐบาลควร
สนับสนุนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และภูมิสังคม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมท้องถิ่นอย่างถูกต้องและตรงประเด็น และยกเลิกการด าเนินนโยบายเดียวกัน 
กับทุกกลุ่ม (One-size-fits-all Policy) 

๕.๕) ในปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มีอ านาจมากกว่าผู้ที่มาจาก
การเลือกตั้ง และสามารถแทรกแซงการด าเนินการของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งได้ ดัง น้ัน 
จึงควรให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการกระจายอ านาจ
อย่างแท้จริง  

๑.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง โดยส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมือง 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง  และผลักดันให้พรรคการเมืองจัดการเลือกตั้งขั้นต้น 
(Primary Election) ในแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกผูส้มัครเข้ารับเลือกตั้งจากสมาชิกพรรค ในแต่
ละเขตเลือกตั้งอย่างแท้จริง 
๑) เป้าหมาย : มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมี

คุณธรรมจริยธรรม 
๒) ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น 
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๔) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : ประชาชนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ 

ซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สรุปผลความคิดเห็น 

๕.๑) การเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Election) จะส าเร็จได้จะต้องให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นก่อน  

๕.๒) การส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมพรรคการเมืองเป็นประเด็น 
ที่ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือนักการเมืองและพรรคการเมืองอาจไม่ได้ต้องการการ
พัฒนา โดยปัจจุบันรัฐธรรมนูญฯ ส่งผลให้พรรคการเมืองหลายพรรคต้องปรับตัว ดังน้ัน 
จึงควรพิจารณาและศึกษาให้รอบด้านว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจไม่ใช่สิ่งจ าเป็น แต่เป็น
การแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองเอง 

๕.๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองได้มีกฎหมาย
ก าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนการการเลือกตัวแทนพรรคเป็นประเด็นที่ควร
ได้รับความส าคัญและเข้าไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนใน
พื้นที่ เน่ืองจากตัวแทนพรรคอาจมาจากกลุ่มนายทุนมากกว่าประชาชน 

๕.๔) ควรมีมาตรการ กฎหมาย หรือวิธีการที่จะส่งเสริมให้นักการเมืองมี Self-Esteem และมี
ความละอายต่อการกระท าทุจริตหรือการด าเนินการต่าง ๆ แบบประเทศญ่ีปุ่นและ
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เกาหลีใต้ และควรมีมาตรการและกฎหมายที่ชัดเจนที่ก าหนดบทลงโทษกับนักการเมือง
ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและประพฤติชั่ว 

๕.๕) ควรพัฒนานักการเมืองในด้าน Competency ความชื่อสัตย์ ความจริงใจ จริยธรรม 
ศักดิ์ศรี และควรมีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ 

๕.๖) ควรระบุข้อก าหนดการรับสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือต าแหน่งอื่นใดที่ต้องมีการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบ โดยก าหนดว่าต้อง
เป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีกิจการรับเหมา กิจการรับจ้าง การถือหุ้นต่าง ๆ การท าความผิด
แพ่ง อาญา แม้แต่ลหุโทษก็ไม่ได้ รวมไปถึงภรรยาและบุตร ญาติพี่ น้อง หากมีกิ จการ 
ที่อาจแสวงหาประโยชน์ในอนาคตก็ไม่ได้ 

๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 
๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

พ.ศ. ..... 
๑.๑) วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑.๒) สาระส าคัญ : คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒) ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 
๒.๑) วัตถุประสงค์ : การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบ วนการ

นโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง โดยก าหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขณะเดียวกันก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน   

๒.๒) สาระส าคัญ : เพื่อให้กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ด าเนินการไปได้อย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ชุมชน และ
ประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง  การมีกฎหมายกลางว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้ง
วิธีการด าเนินการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐมติที่ประชุม มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นและประเด็นอภิปรายของ
คระการรมการไปพิจารณาจัดท าประเด็นกิจกรรมส าคัญที่สามารถส่งผลต่อประชาชนเอ
ย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพิ่มเติมและเวียนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อน าประเด็นกิจกรรมส าคัญไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองต่อไป 

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งข้อมูลกรอบระยะเวลาการด าเนินการการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้ที่
ประชุมฯ ทราบ เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนก ารปฏิรูปประเทศด้านการเมือ ง  
โดย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ส่งแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงมายังส านักงานฯ ภายในวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อส านักงานฯ จะได้เตรียมการเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๓.๑ ที่ประชุมฯ ได้หารือการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นและกิจกรรมต่าง ๆ  โดยน าผล

การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาในรายประเด็นและกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 
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๓.๑.๑ กิจกรรมการปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑) การจัดล าดับความส าคัญของวิธีการสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็น โดยควรให้ความส าคัญกับสื่อ

ออนไลน์ก่อน และจ าเป็นต้องท าเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
ด้วย อาทิ กลุ่มเด็กอนุบาล ควรใช้รูปแบบการ์ตูนและเพลง 

๒) ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิ รูปดังกล่าวคือการให้
ความส าคัญกับประชาชนหรือผู้รับสารว่าเป็นเป้าหมาย (End) ไม่ใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือ 
(Mean) ในการสื่อสาร และต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง
การรับรู้ด้วย 

๓) สถาบันพระปกเกล้ามีความเหมาะสมในการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูปดังกล่าว ในปัจจุบันสถาบันพระปกเกล้าได้ด าเนินการหลายอย่างในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอยู่แล้ว เช่น หลักสูตรการฝึกอบรม และการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองผ่าน
ศูนย์ประจ าจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๕๖ จังหวัดและก าลังขยายศูนย์ในจังหวัดอื่น ๆ 
อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการใช้สื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ทั้ง น้ี เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 

๓.๑.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 
๑) ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอยู่หลายฉบับ 

อาทิ ระเบียบส านักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิด เห็นของประชาชน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และยังถูกก าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ เช่น หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  ของพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามที่ระบุในกฎหมายส่วนใหญ่ยังไม่เห็นผลของการมีส่วนร่วมอย่างเป็น
รูปธรรมนัก ดังน้ัน หากสามารถขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่บัญญัติ  
ในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับได้ จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างยิ่ง  

๒) ตัวอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภาครัฐมักจะเป็นในระดับท้องถิ่น เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะมีกฎหมายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่แล้ว  

๓) เห็นควรมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการเมืองต่อไป 

๔) เห็นควรมอบหมายส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๒ เน่ืองจากมีภารกิจและหน้าที่ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

๓.๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
๑) ปัจจัยความส าเร็จของการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  

ในปัจจุบันคือความร่วมมือของรัฐบาลและรัฐสภา ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจเสนอจัดตั้ง
คณะกรรมการพิเศษขึ้นมาด าเนินการดังกล่าว โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นกลาง
ทางการเมืองเป็นกรรมการ 
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๒) ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดองมักจะ
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเฉพาะกิจมาแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้น และเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเปน็การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าและไม่ยั่งยืน ดังน้ัน ควรจัดให้มีกลไกและองค์กรในการติดตาม รับฟัง เจรจา  
และแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ โดยการจัดท ากฎหมายให้มีการจัดตั้งกลไกหรือองค์กรท า
หน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติเป็นไป
อย่างยั่งยืน 

๓) เห็นควรมอบหมายส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่  ๓ 
เน่ืองจากมีภารกิจและหน้าที่ที่สอดคล้องกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง  

๓.๑.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น 
เห็นควรมอบหมายส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๔ เน่ืองจากมีภารกิจและหน้าที่ที่สอดคล้องการกระจายอ านาจ
และเป็นต้นสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๑.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
๑) การส่งเสริมพรรคการเมืองให้จัดตั้งสาขาในทุกเขตเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาการ

เลือกตั้งและเป็นรากฐานส าคัญของการจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันขึ้นภายในพรรคการเมืองเพื่อให้ได้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ เป็น 
ที่ยอมรับของประชาชนที่สุด และเป็นแนวทางหน่ึงในการลดกระบวนการธนกิจการเมอืง 
(Money Politics) แนวทางหน่ึงซึ่งค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 

๒) เห็นควรมอบหมายส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ เน่ืองจากมีภารกิจและหน้าที่สอดคล้องกับพรรคการเมือง
โดยตรง 

๓.๒ การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่ น่าสนใจและควรให้
ความส าคัญ ซึ่งในกระบวนการการร่างรัฐธรรมแต่ละหมวดและมาตรา ควรมีการน าหลักฐาน  
เชิงประจักษ์ใช้ประกอบการยกร่าง และมีการจัดท าสถานการณ์จ าลอง (Scenario) เพื่อแสดงให้เห็น
ผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ ของร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ี ควรมีการน าเสนอหลักฐาน
เชิงประจักษ์และผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญด้วย 

๓.๓ หลักการการร่างรัฐธรรมนูญที่ดี ประกอบด้วย ๑) การถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) ๒) 
ความรับผิดชอบ (Accountability) ๓) การแบ่งแย่งอ านาจ (Separation of Power) ๔) การจ ากัด
การด ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งควรรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย และ ๕) การป้องกัน
รัฐประหาร ซึ่งหลักการทั้ง ๕ ข้อน้ี ควรเป็นส่วนหน่ึงในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการร่าง
รัฐธรรมนูญด้วย 

๓.๔ คณะกรรมการฯ ควรเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ร่างกฎหมายสภา
พัฒนาการเมือง ทั้งน้ี หากยังไม่มีร่างกฎหมาย คณะกรรมการฯ สามารถมอบหมายหน่วยงาน
เจ้าภาพกิจกรรมปฏิรูปศึกษาและยกร่างได้ 

https://www.egov.go.th/th/government-agency/1606/
https://www.egov.go.th/th/government-agency/1606/
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๓.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสของการเมืองท้องถิ่น  มีความ
สอดคล้องกันและมีหน่วยงานเจ้าภาพหน่วยงานเดียวกนั ซึ่งควรรวมกิจกรรมปฏิรูปทั้ง ๒ เพื่อให้การ
ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปมีประสิทธิภาพ และเพิ่มกิจกรรมปฏิรูป การปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแทน 

๓.๖ ควรมีการเชิญหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมปฏิรูปทั้ง ๕ กิจกรรมมาปรึกษาหารือก่อนคณะกรรมการฯ 
ส่งแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๔. มติที่ประชุม 
๔.๑ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมืองในการประชุมคราวถัดไป 

๔.๒ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เชิญหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ถึง ๕ เข้าร่วม
การประชุมกับคณะกรรมการฯ ในการประชุมคราวถัดไป 

๔.๓ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นและประเด็นอภิปรายในที่ประชุมประกอบการปรับปรุงร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป  

วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  

๑. ที่ประชุมได้หารือเร่ืองวัน เวลา และสถานที่ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ 

๒. มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นควรจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่ 
   ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมอบหมายฝา่ยเลขานุการฯ 
   ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

 

 

(นายกฤตกร  เชษฐชัยวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



๓-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓  :   เร่ืองเพื่อทราบ 
 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑. ความเป็นมา 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในคราวการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ได้มีมติมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบการปรับปรุงแผนการ  
ปฏิรูปประเทศด้านการเมืองต่อไป 

๒. ผลการด าเนินการ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ศึกษาข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตลอดจนได้ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ประชาชนมี
ช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสาธารณะและนโยบายต่าง ๆ 

๒.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๑.๑ มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๓) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้
ดําเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือชุมชน หรืองดเว้นการดําเนินการใดอันจะ
กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

๒.๑.๒ มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้อง
กําหนด ให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในการกําหนดนโยบาย และการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้
สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น า โดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง กระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

๒.๑.๓ มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เป็นส าคัญ 

๒.๑.๔ มาตรา ๕๗ รัฐต้อง ด าเนินการ (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มี
พ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการดําเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล 
และยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับ
ประโยชน์ จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 



๓-๒ 

๒.๑.๕ มาตรา ๕๘ การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสีย ส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ด าเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน 
และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่
กฎหมาย 

๒.๑.๖ มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน 
ของรัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

๒.๑.๗ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก  
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๒.๑.๘ มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่ พึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุก
ภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย 

๒.๑.๙ มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย  
ที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง  

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับ
ฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณา ใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบท
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 



๓-๓ 

๒.๑.๑๐ มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย 
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อ เสนอกฎหมาย ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) หรือ (๓) เป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

๒.๑.๑๑ มาตรา ๑๗๘ รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับ
การเยียวยาจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

๒.๑.๑๒ มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

๒.๑.๑๓ มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก
ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

๒.๑.๑๔ มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน  
เพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ 

๒.๑.๑๕ มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าห้า
หมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะ ต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่
หรืออ านาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติ
ตามหน้าที่หรืออ านาจได้ ก่อนด าเนินการ ตาม (๗) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตาม
กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียง ประชามติเห็นชอบด้วยกับร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้ดําเนินการตาม (๗) ต่อไป 

๒.๑.๑๖ มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมี
วิธีการ จัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุก



๓-๔ 

ด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูป ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ ในระยะเวลาห้าปี 

๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒.๒.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน ตลอดทั้งเป็นแนวทางให้ประชาขนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการของรัฐ โดยระเบียบ ข้อ ๕ ได้ก าหนดให้ก่อนมีการเริ่มด าเนินโครงการของรัฐ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓-๑) 

๒.๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือปรับปรุงให้
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรา ๑๓๓ (๓) มาตรา ๒๕๖ (๑) 
และมาตรา ๒๕๘ ค. (๔) ของรัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและยังขาดกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าเสนอร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดย
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... อยู่ระหว่างพิจารณาวาระที่ ๒ 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. .... (เอกสารประกอบวาระที่ ๓-๒) 

๒.๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๖๖ และ
มาตรา ๒๕๖ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมืองได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของ พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วยแล้ว เนื่องจากมี
ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ พันธกิจ
ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดย
อิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด (เอกสารประกอบวาระที่ ๓-๓) 

๒.๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....  
เป็นกฎหมายเพ่ือด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส านึกความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในปัจจุบัน ร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอยู่ที่คณะกรรมมาธิการการเมืองและการมีส่วนร่วมของ



๓-๕ 

ประชาชน วุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ 
๓-๔) 

๒.๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ตามท่ี ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส านักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้มีการรับฟังความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
แจ้งว่า คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเสร็จ และเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติขึ้นใหม่เพ่ือก าหนดมาตรฐานกลางในการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจาก 
มีข้อจ ากัดหลายประการอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานภาครัฐ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจน
และความล่าช้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการการจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการของการด าเนินการนโยบายสาธารณะทุกเรื่องอาจก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณ
ระยะยาวแก่ภาครัฐ โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีข้อเสนอแนะว่ารัฐควรมีมาตรการทาง
บริหารเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับช่องทางการมี
ส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายปัจจุบันก าหนดจะเหมาะสมกว่าการตราเป็น
พระราชบัญญัติ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓-๕) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๓. มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................
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เอกสารประกอบวาระที่ ๓ – ๑ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทั้งเปนแนวทางในการใหประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“โครงการของรัฐ”  หมายความวา  การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปนการพัฒนา

เศรษฐกิจหรือสังคม  ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการใหสัมปทานหรือ
อนุญาตใหบุคคลอื่นทํา  ท้ังนี้  บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพ
อนามัย  วิถีชีวิต  หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
หนวยงานอื่นใดของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ 

“ผูมีสวนไดเสีย”  หมายความวา  ผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายโดยตรงจาก
การดําเนินงานตามโครงการของรัฐ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  และใหหมายรวมถึงนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
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ขอ ๕ กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ  หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ  ๗  ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ  ๙  ดวยก็ได 

หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชน
เปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ  ๙  
กอนเริ่มดําเนินการ 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่ม
ดําเนินการโครงการของรัฐตามขอ  ๕  วรรคหนึ่ง  เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอ รัฐมนตรีสําหรับราชการ
สวนกลาง  ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่น  หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร  จะสั่งหนวยงานของรัฐใหรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยเร็ว 

ขอ ๗ ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชนอยางนอย
ตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
(๒) สาระสําคัญของโครงการ 
(๓) ผูดําเนินการ 
(๔) สถานที่ท่ีจะดําเนินการ 
(๕) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
(๖) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานที่ท่ีจะ

ดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งมาตรการปองกัน  แกไข  หรือเยียวยา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว 

(๘) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐเอง   
ใหระบุท่ีมาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย 

ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลท่ีตองเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบ
เครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 
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ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ  และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการนั้น  
รวมตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย 

หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูล 
แกประชาชนก็ได 

ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี้ 

(๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 (ก) การสัมภาษณรายบุคคล 
 (ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร  ทางระบบ

เครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด 
 (ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐ

ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
 (ง) การสนทนากลุมยอย 
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ  ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 (ก) การประชาพิจารณ 
 (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
 (ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
 (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 
(๓) วิธีอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอื่น

นอกจากที่กําหนดไวในขอ  ๙  จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงคตามขอ  ๘  
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได  แตเมื่อดําเนินการแลว  ใหแจง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 

ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชน
ทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานที่  ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการท่ี
ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ  
และสถานที่ท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน  และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ ๑๒ เมื่อดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว  ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ใหนําความในขอ  ๑๑  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๑๓ เมื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐ

โครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนตามขอ  ๗  (๗)  
ถายังมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป  หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการปองกัน  
แกไข  หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาวเพิ่มขึ้น 
ตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหประชาชนทราบ 

ใหนําความในขอ  ๑๑  วรรคสอง  มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๑๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
(๑) โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หรือผูมีสวน

ไดเสียไวเปนการเฉพาะ 
(๒) โครงการของรัฐที่เริ่มดาํเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแล  สงเสริม  สนับสนุน  

ชวยเหลือ  และแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามระเบียบนี้  รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําและเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ใหหนวยงานของรัฐทราบ  โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนครั้งคราวดวยก็ได 
(๒) ศึกษาหรือวิจัยเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหขอมูลและการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 
(๓) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อประโยชน

ในการประกาศ  รวบรวม  และใหบริการขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนและขอมูลเกี่ยวกับการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี้ 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใหขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใหขอมูล  ความคิดเห็น  
หรือขอเสนอแนะดวยก็ได 

ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓ – ๒ 

















 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓ – ๓ 



 

 

คำชี้แจง 
   

 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่ อวันที่  ๘  กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว นั้น  ในการนี้ สำนักงานฯ จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง)  
โทร. ๐๒ ๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๘ ตอ ๑๓๒๐ 
(นางสาวอุดมลักษณ์ฯ นางรัชนีฯ   
นายศรศักดิ ์และนางสาวสุกฤตาฯ) 
โทรสาร ๐๒ ๒๒๖ ๕๑๙๔ 



 

 

ร่างฯ รับฟังความคิดเห็น 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  

พ.ศ. .... 
  

 
หลักการ 

 
ให้มีการออกเสียงประชามติ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใด หรือในกรณีให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕  
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรง 
ตำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ  
หรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออำนาจได้ 
 

เหตุผล 
 

เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔  
ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการออกเสียงประชามติ  
และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือเตรียมการออกเสียง
ประชามตใินกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใด ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๖ และในกรณีทีร่ัฐสภาลงมติเห็นชอบด้วยในการที่จะออกใช้
รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับคณุสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับหน้าที่หรืออำนาจ
ของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออำนาจได้  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๖ (๘)  จงึจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 



 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

.......................................... 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพ่ือให้การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 

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

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง

ประชามติ พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ 

 
 



๒ 
 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ด้วย  

“เลขาธิการ” หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความว่า  ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง” หมายความว่า  ผู้อำนวยการการออกเสียง
ประจำเขตออกเสียง ประธานกรรมการและกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ประธาน
กรรมการและกรรมการประจำหน่วยออกเสียง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียง 

“การออกเสียง” หมายความว่า  การออกเสียงประชามติ 
“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า  ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 
“วันออกเสียง” หมายความว่า  วันที่กำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติ 
“เขตออกเสียง” หมายความว่า  ท้องที่ที่กำหนดให้เป็นเขตออกเสียงประชามติ 
“หน่วยออกเสียง” หมายความว่า  ท้องที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนออกเสียง

ประชามติ 
“ที่ออกเสียง” หมายความว่า  สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนออกเสียง

ประชามติและให้หมายความรวมถึงบริเวณท่ีกำหนดขึ้นโดยรอบท่ีออกเสียงประชามติ 
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี

กฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย 
“สำนักงาน” หมายความว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๕  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้มิได้กำหนดไว้เป็นประการอ่ืน การใดที่

กำหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว และในกรณีท่ี
พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการ
ประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติแล้ว 



๓ 
 

ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือมี
คำสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้กำหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการกำหนดโดยทำเป็นระเบียบ 
ประกาศ หรือคำสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดำเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ 
ประกาศ หรือคำสั่งใดมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้ คณะกรรมการต้องกำหนดระยะเวลา
การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการ

มีอำนาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง รวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนใดที่จำเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่าง

เวลานับแต่วันที่ประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา ๙ ในราชกิจจานุเบกษาจนถงึวันประกาศผล
การออกเสียงหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอำนาจ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และให้
เลขาธิการดำเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนด 

 
มาตรา ๘  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  
 

มาตรา ๙  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียง
ประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เก่ียวกับตัวบุคคลหรือ 
คณะบุคคลใดก็ได้ และให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(๑) กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้
ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ 

(๒) กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพ่ือให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี 

ในกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป 
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรือ
อำนาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรือ
อำนาจก่อนมีการลงมติเห็นชอบให้มีการออกเสียงประชามติ และให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกาศ



๔ 
 

ให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกบัการจัดทำประชามติตามวรรคหนึ่ง 
ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติผู้มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงไว้ ให้คณะกรรมการ  
มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา ๙ ให้คณะกรรมการ

ประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกจิจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว 
วันออกเสียงต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต้องกำหนดวันออกเสียง

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง
ในราชกิจจานุเบกษา 

ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียงใดแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเห็นว่าการให้มีการออกเสียงนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายที่บัญญัติให้มีการออกเสียง
ประชามตติามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) สามารถเสนอคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพ่ือให้มี
คำวินิจฉัยโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๑  ในการดำเนินการจัดทำประชามติตามมาตรา ๙ ให้รัฐอุดหนุนหรือ

จัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอแก่คณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทำ
ประชามติที่ต้องดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง 

 
มาตรา ๑๒  การออกเสียง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๑๓  การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติต้องมีผู้มาออกเสียง

เป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง 
ในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น 

การออกเสียงเพ่ือให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง
ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จัดทำประชามติ 

การออกเสียงตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ ให้ถือจำนวนคะแนนเสียง
ตามท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติ แต่ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติจำนวนคะแนนเสียงไว้ ให้นำความใน
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การออกเสียงตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้นำความในวรรคสอง มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

การให้ข้อมูลและการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทำประชามติ 
  

 

 ส่วนที่ ๑ 

การจัดทำข้อมูลและเผยแพร่เรื่องที่จะจัดทำประชามติ 
  



๕ 
 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงาน

ของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ ต้องดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำ
ประชามติแกผู่้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอ 

การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อเรื่องที่จะจัดทำประชามติ และเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการทำ
ประชามติ 

(๒) สาระสำคัญของกิจการในเรื่องท่ีทำประชามติ 
(๓) ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจการในเรื่องที่ทำประชามติ 
(๔) ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายสำหรับกิจการ

ในเรื่องที่ทำประชามติ 
(๕) ประโยชน์ได้เสียที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ท้องถิ่นหรือประชาชน รวมทั้ง

มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการ
ดำเนินการพร้อมสรุปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียด้วย 

การจัดทำและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติตามวรรคหนึ่ง
ต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติ และต้องไม่มีลักษณะ 
เป็นการชี้นำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับเรื่องท่ีจะจัดทำประชามตินั้น 

ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติประกาศข้อมูลที่ต้อง
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศให้มีการออกเสียง รวมทั้งจัดทำ
เอกสารเผยแพร่ข้อมูลส่งให้เจ้าบ้านทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันออกเสียง 

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามวรรคสี่แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่อง
ที่จะจัดทำประชามติประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐและสื่อ
ประชาสัมพันธ์อ่ืนเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้ทราบ
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง  

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีประกาศกำหนดวันออกเสียงตามมาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการ

เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัด
ให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเท่าเทียมกันทั้งบุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่
จัดทำประชามติ 

ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ จัดสรรเวลาออกอากาศ
ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 

การจัดทำข้อมูลและเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญที่จะจัดทำประชามติ 
  

 



๖ 
 

มาตรา ๑๖  ในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญที่จะทำประชามติตามมาตรา ๙ วรรคสอง 
ให้รัฐสภาดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป 

ให้นำความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  ในการเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงตามมาตรา ๑๖ 

ให้คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรา ๑๕ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 

เขตออกเสียง หน่วยออกเสียง และที่ออกเสียง 

  
 

มาตรา ๑๘  การออกเสียงตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ให้ใช้เขตออกเสียงที่
คณะกรรมการประกาศกำหนดเป็นเขตออกเสียง สำหรับการออกเสียงตามมาตรา ๙ วรรคสอง ให้ใช้เขต
จังหวัดเป็นเขตออกเสียง 

 
มาตรา ๑๙  ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน ให้คณะกรรมการการออกเสียง

ประจำเขตออกเสียงกำหนดหน่วยออกเสียงที่จะพึงมีในเขตออกเสียง และที่ออกเสียงของแต่ละ
หน่วยออกเสียงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง เว้นแต่ในกรณีท่ีมีผู้มีสิทธิออกเสียง
จำนวนน้อยจะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยออกเสียงเดียวกันก็ ได้ 
สำหรับเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกำหนดให้ใช้เขตชุมชน 
แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแม่น้ำ เป็นเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้ 

(๒) ให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงหน่วยละหนึ่งพันคนเป็นประมาณแต่ถ้าเห็น
ว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียงอาจกำหนด
จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงมากกว่าจำนวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะกำหนดหน่วยออกเสียงเพ่ิมขึ้นโดยมี
จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวก็ได้ 

(๓) ที่ออกเสียงต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเข้าออกได้สะดวก เพ่ือการลงคะแนน
ออกเสียงมีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยออกเสียง พร้อมทั้ง
ให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของที่ออกเสียงไว้ด้วย ตามลักษณะของ
ท้องที่และภูมิประเทศในการลงคะแนนออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียงในท้องที่ใด ถ้าเห็นว่าจะเป็น
การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้มีสิทธิออกเสียง  
อาจประกาศกำหนดที่ออกเสียงนอกเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
หน่วยออกเสียงนั้น  

ให้ปิดประกาศการกำหนดหน่วยออกเสียงและท่ีออกเสียงไว้ ณ ที่ออกเสียงหรือ
บริเวณใกล้เคียงกับท่ีออกเสียง 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยออกเสียงหรือที่ออกเสียง ให้กระทำได้โดย
ประกาศก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย



๗ 
 

หรือเหตุจำเป็นอย่างอ่ืนจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันออกเสียงน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นำความ
ในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

ผู้มีสิทธิออกเสียง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

  
 
มาตรา ๒๐  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ

ออกเสียงอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันออกเสียง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

นับถงึวันออกเสียง 
 
มาตรา ๒๑  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันออกเสียง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้

สิทธิออกเสียง 
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 
มาตรา ๒๒  เมื่อมีการประกาศกำหนดวันออกเสียง ให้คณะกรรมการการออก

เสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของ
แต่ละหน่วยออกเสียงและปิดประกาศ ไว้ ณ ที่ออกเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียงหรือ
สถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบ ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน และให้แจ้งรายชื่อ
ผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน   
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ
ออกเสียง 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงที่จัดทำข้ึนเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิออกเสียง ณ ทีอ่อกเสียง ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิออกเสียง
ด้วย 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิออกเสียงหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงแห่งหน่วยออกเสียงที่ตนหรือ
ผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น มีสิทธิยื่นคำร้องขอเพ่ิมชื่อต่อ
คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน 



๘ 
 

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง
ตรวจสอบหลักฐาน และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  
ให้มคีำสั่งเพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขต
ออกเสียงเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงก็ให้มีคำสั่งยกคำร้อง 
และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมี
ภูมิลำเนาอยู่ หรือต่อศาลแพ่งสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนวันออกเสียงไม่น้อย
กว่าห้าวัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณา เพ่ือให้ศาลวินิจฉัยว่า
จะให้เพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตามทีไ่ด้รับคำร้องหรือไม่ 

เมื่อศาลได้รับคำร้องตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลดำเนินการพิจารณาโดยเร็ว คำสั่งของ
ศาลให้เป็นที่สุด และให้ศาลแจ้งคำสั่งไปยังคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง  
เพ่ือปฏิบัติการตามคำสั่งโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงไปก่อน
ไดร้ับคำสั่งศาล ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงดำเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย 

การใดท่ีได้ปฏิบัติไปตามคำสั่งของคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง
ก่อนได้รับคำสั่งศาลให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๔  ผู้มีสิทธิออกเสียงผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้

ประกาศตามมาตรา ๒๓ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ออกเสียงปรากฏชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิออกเสียงหรือเจ้าบ้านผู้นั้นมีสิทธิ
ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงได้ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน 
เพ่ือให้ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

เมื่อคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควร 
สั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง หรือสมควรยกคำร้อง  
ก็ให้มีคำสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือยกคำร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้งคำสั่งให้ผู้นั้นหรือเจ้าบ้านทราบภายใน
สามวันตามมาตรา ๒๓ และให้นำความในมาตรา ๒๓ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด 

แม้คำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม ให้สำนักงานจัดทำทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
และบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้ และในกรณีที่ ได้มีการประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงแล้ว ให้สำนักงานแจ้งใหค้ณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง
ถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
พร้อมทั้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคำสั่งศาล 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งคำพิพากษาดังกล่าวต่อ
สำนักงาน เพ่ือดำเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงให้สอดคล้องกัน 

 
 



๙ 
 

หมวด ๕ 
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง 

  
 

มาตรา ๒๖  ในการออกเสียงแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีมิได้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงไม่เกินห้าคนและ
ผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหนึ่งคน โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในเขตออกเสียง
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๒) กรณีใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงไม่เกินห้าคนและให้ผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง โดยให้มีหน้าที่และ
อำนาจในเขตออกเสียงตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง
และผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการออกเสียง ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งหรือ
มอบหมาย ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้อำนวยการการออกเสียงประจำ
เขตออกเสียง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานใน
การออกเสียงได้ ตามสมควร 

การใดท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคล  
ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้อำนวยการการออกเสียงประจำ
เขตออกเสียงทำหน้าที่ ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ
การออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ให้ถือว่า
คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน   
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง  
หรือผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
คณะบุคคล หรือบุคคล ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียง และในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่า
การดำเนินการหรือการสั่งการใดของคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ผู้อำนวยการ
การออกเสียงประจำเขตออกเสียง คณะอนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
การดำเนินการหรือการสั่งการนั้นได้ 

 



๑๐ 
 

มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้ที่
คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงมอบหมาย แต่งตั้งผู้มีสิทธิออกเสียงเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดำเนินการออกเสียง ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงห้าคน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการสี่คน มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนออกเสียงในที่ออกเสียงและนับคะแนนออก
เสียงของหน่วยออกเสียงแต่ละแห่ง ในกรณีท่ีหน่วยออกเสียงใดมีผู้มีสิทธิออกเสียงเกินแปดร้อยคน
อาจแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยออกเสียงเพ่ิมได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน ซ่ึงแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพ่ือทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยออก
เสียง 

การแต่งตั้งและการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงและเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด โดยในการฝึกอบรม 
จะดำเนินการฝึกอบรมผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งเพ่ือสำรองไว้มากกว่าจำนวนที่ต้องใช้จริง 
แต่ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้ตรวจการเลือกตั้ง
พบเห็นกรรมการประจำหน่วยออกเสียงหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดกระทำผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใดอันอาจเป็นเหตุให้การออกเสียงมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้รายงานคณะกรรมการหรือกรรมการโดยทันที  
และให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอำนาจสั่งเปลี่ยนกรรมการประจำหน่วยออกเสียงหรือเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยได้ตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามท่ีแจ้งเตือน ให้รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว 

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้พบเห็นการกระทำตามวรรคสาม ให้กรรมการมีอำนาจสั่ง
เปลี่ยนกรรมการประจำหน่วยออกเสียงหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตามท่ีเห็นสมควร   
ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นว่าการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีอำนาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามท่ี
เห็นสมควร ถ้าเป็นการกระทำของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอำนาจสั่งให้พนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 
หรือสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทำและรวบรวม
พยานหลักฐานไว้เพ่ือดำเนินการต่อไปได้ตามที่จำเป็น หรือในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
จะสั่งให้ระงับหรือยับยั้งการดำเนินการออกเสียงในหน่วยออกเสียงบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตออกเสียง
ที่พบเห็นการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำนั้นก็ได้ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบโดยเร็ว  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

ในกรณีที่ผู้ใดขัดขวางการออกเสียง ให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมีอำนาจสั่ง
ให้ผู้นั้นออกไปจากท่ีออกเสียงได้ แต่ต้องไม่ขัดขวางต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้นั้น 

 



๑๑ 
 

มาตรา ๒๘  ก่อนวันออกเสียง หากกรรมการประจำหน่วยออกเสียงมีไม่ครบจำนวน
ไมว่่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๗ เป็นกรรมการประจำหน่วยออกเสียงให้ครบจำนวน 

 
มาตรา ๒๙  ในวันออกเสียง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียงแล้วมีกรรมการ

ประจำหน่วยออกเสียงมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวน แต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ประจำหน่วยออกเสียงที่ได้รับแต่งตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้และให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อ
คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง เพ่ือแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗  
เป็นกรรมการประจำหน่วยออกเสียงเพ่ิมเติมให้ครบจำนวนก่อนการนับคะแนน 

ในกรณทีี่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ให้กรรมการ
ประจำหน่วยออกเสียงที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการออกเสียงประจำ
เขตออกเสียง เพ่ือแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ เป็นกรรมการประจำหน่วยออกเสียง ให้
ครบจำนวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจำหน่วยออกเสียงมาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการ 
การออกเสียงประจำเขตออกเสียงแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ เป็นกรรมการประจำหน่วย
ออกเสียงเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียงนั้น 

การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยออกเสียงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนด 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วรายงานให้
คณะกรรมการทราบ  

 
มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการ

เลือกตั้งประจำจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระทำการอ่ืนใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือ
คำสั่งของคณะกรรมการ หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการออกเสียงตามพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการออกเสียง 
หากได้กระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทาง
ปกครอง 

 
มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



๑๒ 
 

(๑) กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด  

(๒) เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง  
สำหรับบุคคลตาม (๒) ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ 
 
มาตรา ๓๓  ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกำหนด  
 

หมวด ๖ 

หีบบัตรออกเสียง และบัตรออกเสียง 

  
 
มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการจัดให้มีหีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียง โดยมี

ลักษณะที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง 
ลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียง บัตรออกเสียงและวิธีการลงคะแนนในบัตร

ออกเสียง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 

หมวด ๗ 

การลงคะแนนออกเสียง และการนับคะแนน 

  
 

มาตรา ๓๕  การลงคะแนนในบัตรออกเสียง ให้ผู้ออกเสียงทำเครื่องหมาย
กากบาทในช่องทำเครื่องหมายแสดงความคิดเห็นที่ผู้ออกเสียงเลือก 

 
มาตรา ๓๖  ในวันออกเสียง ให้เปิดการลงคะแนนออกเสียง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ 

นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
 
มาตรา ๓๗  ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วย

ออกเสียงใดให้ลงคะแนนออกเสียงได้ ณ หน่วยออกเสียงนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงได้เพียง
แห่งเดียว 

 
มาตรา ๓๘  ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียง

อ่ืนที่อยู่นอกหน่วยออกเสียงที่ตนมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงเดียวกันสามารถลงคะแนนออกเสียง
ในหน่วยออกเสียงที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ 

 
มาตรา ๓๙  กรณีการออกเสียงทั่วราชอาณาจักร คณะกรรมการมีอำนาจออก

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีสิทธิซึ่งอยู่นอกเขตจังหวัด 



๑๓ 
 

ทีต่นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง 
วันออกเสียง รวมทั้งวิธีการนับคะแนน และแจ้งผลคะแนนการออกเสียงในกรณีดังกล่าวด้วย 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้มีสิทธิออกเสียงผู้ใดอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกจังหวัดที่ตน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
ออกเสียง หากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ ต้องมาลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิออก
เสียงนอกเขตจังหวัด โดยต้องลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน การลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนน ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 
มาตรา ๔๐  ก่อนเริ่มเปิดให้มีการออกเสียง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง

นับจำนวนบัตรออกเสียงทั้งหมดของหน่วยออกเสียงนั้น และปิดประกาศจำนวนบัตรออกเสียงทั้งหมด
ในที่ออกเสียงไว้ในที่เปิดเผย เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง
เปิดหีบบัตรออกเสียงในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่ ณ ที่ออกเสียงนั้นเห็นว่า 
เป็นหีบเปล่าและให้ปิดหีบบัตรออกเสียงตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด แล้วให้ทำการบันทึก 
การดำเนนิการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่ออกเสียงในขณะนั้น 
ลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิออกเสียงอยู่ในขณะนั้น 

 
มาตรา ๔๑  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงค์จะ

ลงคะแนนนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐาน
อ่ืนใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจำตัว
ประชาชนของผู้ถือบัตร ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง แล้วให้คณะกรรมการ
ประจำหน่วยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงให้แก่ผู้นั้นเพื่อลงคะแนนออกเสียง 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบการแสดงตนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 
มาตรา ๔๒  เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือ

ผู้สูงอายุในการลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการ
อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนออกเสียงของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการ
ช่วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง 
ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเองตามเจตนาของ
บุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทำให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไม่สามารถทำ
เครื่องหมายลงในบัตรออกเสียงได้ ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการประจำหนว่ยออกเสียงเป็นผู้กระทำการแทน
โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้ ให้ถือเป็น
การลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร อาจกำหนดให้มีการจัดที่ออกเสียงสำหรับ 
คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้ 
สิทธิออกเสียง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียง
ทีต่นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 



๑๔ 
 

การอำนวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง การจัดที่ออกเสียงและการลงทะเบียนเพ่ือขอ
ใช้สิทธิตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้อง
คำนึงถึงความสะดวกของผู้ขอลงทะเบียนด้วย 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อถึงกำหนดเวลาปิดการลงคะแนนออกเสียงแล้ว ให้คณะกรรมการ

ประจำหน่วยออกเสียงประกาศปิดการลงคะแนนออกเสียง และงดจ่ายบัตรออกเสียงแล้วให้ทำ
เครื่องหมายในบัตรออกเสียงที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียงไม่ได้ แตใ่นกรณีที่
ยังมีผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงค์จะลงคะแนนออกเสียงได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่ออกเสียงเพ่ือใช้สิทธิ
ออกเสียงแล้วก่อนเวลาปิดการลงคะแนนออกเสียง แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรออกเสียง ให้
คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรออกเสียงให้แก่ 
ผู้มาแสดงตนนั้นเพ่ือไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียง และเมื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียง 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงปิดช่องใส่บัตรออกเสียงบนหีบบัตรออกเสียง 
และจัดทำรายการเก่ียวกับจำนวนบัตรออกเสียงทั้งหมด จำนวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรออกเสียง 
และจำนวนบัตรออกเสียงที่เหลือ โดยปิดประกาศให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่ออกเสียงได้ทราบ   
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่การลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงแห่งใดไม่สามารถ

กระทำได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอ่ืน ถ้าเหตุดังกล่าว
เกิดก่อนวันออกเสียง ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงกำหนดที่ออกเสียงใหม่ 
ที่ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถไปลงคะแนนออกเสียงได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกำหนดที่ออกเสียงใหม่ได้ 
ให้ประกาศงดการลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น แล้วรายงานคณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันออกเสียง ให้คณะกรรมการการออกเสียง
ประจำเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงประกาศงดการลงคะแนนออกเสียง 
ในหน่วยออกเสียงนั้นแล้วรายงานคณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ทีค่ณะกรรมการกำหนด 

ให้คณะกรรมการกำหนดวันลงคะแนนออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นโดยเร็ว 
เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงที่มีกรณีตามวรรคหนึ่ง 
ไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง คณะกรรมการอาจไม่จัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงใหม่ 
ในหน่วยออกเสียงนั้นก็ได้ 

 
มาตรา ๔๕  เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรา ๔๓ แล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วย

ออกเสียงเปิดหีบบัตรออกเสียงต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่ออกเสียง แล้วดำเนินการนับคะแนน 
 
มาตรา ๔๖  ภายใตบ้ังคับมาตรา ๕๑ การนับคะแนนให้กระทำ ณ ที่ออกเสียง  

โดยเปิดเผยติดต่อกันจนเสร็จสิ้น และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนน  
การนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 



๑๕ 
 

มาตรา ๔๗  ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้
ต่างหากและห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 

บัตรออกเสียงดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้ 
(๓) บัตรที่ทำเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกต หรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรออก

เสียงนอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนนออกเสียง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง 

(๔) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียง 
(๕) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียงนอกช่อง “ทำเครื่องหมาย” 
(๖) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียงในช่อง “ทำเครื่องหมาย” เกินกว่า

หนึ่งเครื่องหมาย  
(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย 
ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงสลักหลังในบัตรตามมาตรานี้ว่า “เสีย” 

พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด และลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน 
 
มาตรา ๔๘  กรณีท่ีมีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็นในบัตรออกเสียงเดียวกัน  

ให้บัตรออกเสียงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบัตรเสียทั้งฉบับและมิให้นับเป็นคะแนน 
(๑) บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๒) บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ในทุกประเด็น 
ในกรณีที่มิใช่บัตรเสียทั้งฉบับตามวรรคหนึ่งให้วินิจฉัยบัตรออกเสียงเป็นรายประเด็น 

ทั้งนี้ลักษณะประเด็นเสียให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 
มาตรา ๔๙  เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงนำ

บัตรออกเสียงของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงทั้งหมดใส่ไว้ในหีบบัตรออกเสียงพร้อมทั้งรายงานผลการนับ
คะแนน แล้วปิดหีบบัตรออกเสียงจัดส่งไปให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงตาม
วิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผลการนับคะแนนปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไม่

ตรงกับจำนวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง
ดำเนินการตรวจสอบ ถ้าผลการนับคะแนนยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานคณะกรรมการการออกเสียง
ประจำเขตออกเสียงพร้อมเหตุผล และนำส่งหีบบัตรออกเสียงพร้อมวัสดุอุปกรณ์การออกเสียงแก่
คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออก
เสียงมอบหมาย 

เมื่อคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง  
ให้รายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้มีการลงคะแนน 
ออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าจำนวนผู้มาแสดงตนของ 



๑๖ 
 

หน่วยออกเสียงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง คณะกรรมการอาจไม่สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่
หรือไม่สั่งให้มีการลงคะแนนออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นก็ได้ 

 
มาตรา ๕๑  ถ้าการนับคะแนน ณ ที่ออกเสียงใดไม่สามารถกระทำได้หรือไม่สามารถ

นับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่าง
อ่ืน หรือด้วยความจำเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออก
เสียงประกาศงดการนับคะแนนสำหรับหน่วยออกเสียงนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการออก
เสียงประจำเขตออกเสียง เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว และให้คณะกรรมการกำหนดวัน 
เวลา และสถานที่นับคะแนนต่อไปโดยเร็ว  ทั้งนี้ การเก็บรักษาบัตรออกเสียง หีบบัตรออกเสียง และ
เอกสารเกี่ยวกับการออกเสียง รวมทั้งวิธีการนับคะแนนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
คณะกรรมการกำหนด 

เมื่อคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง
แล้วพบว่ามีบตัรออกเสียงที่ได้มีการลงคะแนนออกเสียงแล้วชำรุดหรือสูญหายให้รายงาน
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการลงคะแนนออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้น 

ในกรณีนี้ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า จำนวนบัตรออกเสียงหรือจำนวนผู้มาแสดงตน 
ใช้สิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงที่ไม่สามารถนับคะแนนได้ไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง 
คณะกรรมการอาจไม่สั่งนับคะแนนใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นก็ได้ 

 
หมวด ๘ 

การประกาศผลการออกเสียง 

  
 
มาตรา ๕๒  ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง รวมผลคะแนน

ออกเสียงจากทุกหน่วยออกเสียงภายในเขตออกเสียงและที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด เพ่ือรายงานผล
การรวมคะแนนออกเสียงให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๓  เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านตามมาตรา ๕๖ และคณะกรรมการได้รับ

รายงานผลการนับคะแนนจากหน่วยออกเสียงทุกหน่วยทั้งประเทศ และหากไม่มีการร้องคัดค้าน  
ให้คณะกรรมการประกาศผลการออกเสียงและจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
โดยเร็ว และหากเป็นการออกเสียงตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว  

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการประกาศผลการออกเสียงตามมาตรา ๙ 
วรรคสองโดยอนุโลม และให้รายงานประธานรัฐสภาทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีการลงคะแนนออกเสียงหรือการนับคะแนนในหน่วยออกเสียงใด

ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากมีเหตุตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๑ หรือปรากฏว่าจำนวน 
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไม่ตรงกับจำนวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๕๐  
หรือมีการคัดค้านการออกเสียงตามมาตรา ๕๖ และคณะกรรมการเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง
ผลการออกเสียง ให้คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรา ๕๓ 



๑๗ 
 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีการลงคะแนนออกเสียงหรือการนับคะแนนในหน่วยออกเสียงใด

ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากมีเหตุตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๑ หรือปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้
สิทธิออกเสียงไม่ตรงกับจำนวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๕๐ หรือมีการ
คัดค้านการออกเสียงตามมาตรา ๕๖ และคณะกรรมการกำหนดวันลงคะแนนออกเสียงใหม่ตาม
มาตรา ๔๔ หรือมีคำสั่งให้ดำเนินการออกเสียงใหม่ตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๖ ห้ามมิ
ให้ผู้ใดเผยแพร่ผลการลงคะแนนออกเสียงของคณะกรรมการ  ก่อนเวลาที่มีการประกาศผลการออก
เสียงตามมาตรา ๕๑ 

ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๐ 

 
หมวด ๙ 

การคัดค้านการออกเสียง 

  
 
มาตรา ๕๖  ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงใด เห็นว่าการออกเสียง 

ในหน่วยออกเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม มีสิทธิยื่นคำคัดค้านโดยมีรายละเอียด 
แห่งพฤติการณ์หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการออกเสียงนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ต่อคณะกรรมการ ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อคณะกรรมการได้รับคำคัดค้านแล้ว ให้ดำเนินการสืบสวนไต่สวน

เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงโดยพลัน ถ้าเห็นว่าการออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  
ให้มีคำสั่งให้ดำเนินการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้น  ทั้งนี ้ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่ 
วันออกเสียง เว้นแต่การออกเสียงใหม่จะไม่ทำให้ผลการออกเสียงเปลี่ยนแปลงไปให้คณะกรรมการ 
มีคำสั่งยกคำคัดค้านนั้นเสีย 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
วิธีการยื่นคำคัดค้านและวิธีการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ

กำหนด 
 

หมวด ๑๐ 

ความผิดและบทกำหนดโทษ 

  
 
มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การออกเสียง
ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่งมิให้
หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติท่ีพึงต้องปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือตามหน้าที่ที่ได้รับ



๑๘ 
 

มอบหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนำหรือช่วยเหลือในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ 
การออกเสียงโดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระทำจะเป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นยุติหรือระงับการกระทำใดที่เห็นว่า  
อาจทำให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี 

 
มาตรา ๕๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ 

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง กรรมการ
การออกเสียงประจำเขตออกเสียง ผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง คณะกรรมการ
ประจำหน่วยออกเสียง กรรมการประจำหน่วยออกเสียง คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคล
หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ 
ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๐  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ 

ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผู้ใดทำลายบัตรที่มีไว้สำหรับการออกเสียงโดยไม่มีอำนาจกระทำได้หรือ

จงใจกระทำการด้วยประการใด ๆ ให้บัตรออกเสียงชำรุด หรือเสียหายหรือกระทำการด้วยประการใด ๆ 
แก่บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ถ้าผู้กระทำตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานหรอืเป็นผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการ
ออกเสียงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๖๒  ผู้ใดกระทำการในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง

หรือไม่มีสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงนั้น 
(๒) ใช้บัตรอ่ืนที่มิใช่บัตรออกเสียงมาออกเสียง 
(๓) นำบัตรออกเสียงออกไปจากท่ีออกเสียง 
(๔) นำบัตรออกเสียงที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าได้ออกเสียง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 



๑๙ 
 

(๕) ทำเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรออกเสียงเพ่ือให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็น
บัตรออกเสียงของตน หรือใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรออกเสียงที่ตนได้ลงคะแนน 
ออกเสียงแล้ว 

(๖) ขัดคำสั่งกรรมการประจำหน่วยออกเสียงที่สั่งให้ออกไปจากที่ออกเสียงเพราะ
เหตุที่ผู้นั้นขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา ๒๗ 

(๗) นำบัตรออกเสียงใส่ในหีบบัตรออกเสียงโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจาก
ความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรออกเสียงเพ่ิมข้ึนจากความจริง 

(๘) กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
สามารถใช้สิทธิได้หรือขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไป ณ ที่ออกเสียง หรือเข้าไป ณ 
ทีอ่อกเสียงหรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียง 

(๙) ก่อความวุ่นวายขึ้นในที่ออกเสียง หรือกระทำการใดอันเป็นการรบกวนหรือเป็น
อุปสรรคแก่การออกเสียง 

ผู้กระทำตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ และผู้กระทำตาม (๗) (๘) หรือ (๙) ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๖๓  ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๒) ให้ เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สินหรือ

ผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออก
เสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง 

(๓) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม เพ่ือให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้
สิทธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง หรือเพ่ือให้สำคัญผิดในวัน เวลา ที่ออก
เสียงหรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง 

(๔) เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ ทำให้สูญหาย ทำให้ไร้ประโยชน์
นำไป หรือขัดขวางการส่งซึ่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียง เว้นแต่เป็นการดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๕) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ อันมีผลเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง 

(๖) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นเพ่ือจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง 

(๗) ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหว่างเวลา 
๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันออกเสียงหนึ่งวันจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันออกเสียง 

ผู้ใดกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่
เกินสองแสนบาท และผู้กระทำตาม (๕) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกิน
ห้าปีด้วยก็ได้ 



๒๐ 
 

ผู้ใดกระทำตาม (๗) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนตาม (๖) เป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ถ้าได้แจ้งถึงการกระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายก่อนหรือในวันออกเสียง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๖๔  ผู้ใดจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิออกเสียงไปยังที่ออกเสียงเพ่ือการออก

เสียงหรือนำกลับไปจากที่ออกเสียงโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสีย
ตามปกติหรือจัดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปยังที่ออกเสียง หรือกลับจากที่ออกเสียง เพื่อจูงใจหรือควบคุม
ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี 

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง 

 
มาตรา ๖๕  ผู้ใดเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออก

เสียงในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๖  กรรมการประจำหน่วยออกเสียงผู้ใดจงใจนับบัตรออกเสียงหรือคะแนน

ในการออกเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนออกเสียงให้ผิดไป หรือกระทำด้วยประการใด ๆ 
โดยมิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรออกเสียงชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย 
หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรออกเสียง 
ให้ผิดไปจากความจริง หรือทำรายงานการออกเสียงไม่ตรงความจริง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้ใดตามฐานกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ และผู้นั้นเป็นผู้กระทำให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงใด ให้ศาลมีคำพิพากษาว่าผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สำหรับการออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการสั่งให้ต้องมีการออกเสียงใหม่นั้นด้ว 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
  …………………………………... 

นายกรัฐมนตรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓ – ๔ 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
พ.ศ. .... 

___________________ 

 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

เหตุผล 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส านึกความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การตัดสินใจทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมือง รู้จักยอมรับ 
ในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจาก
การครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  ตามหลักการของบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๘ และมาตรา ๒๕๘ ก. เพ่ือพัฒนาคนในชาติให้มีความพร้อม 
ในการแก้ไขปัญหาของประเทศและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการ 
จะพัฒนาคนไทยให้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้นั้น ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมกันบ่มเพาะ ปลูกฝังความเชื่อ 
ค่านิยม และทัศนคติที่ดีงามตามหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย ดังนั้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างมีระบบ  
มีแผนงานและทิศทางเดียวกัน อันจะท าให้การขับเคลื่อนมีพลังสามารถเปลี่ยนแปลงคนไทยทั้งประเทศได้  
จึงจ าเป็นต้องมีแผนแม่บทวางแนวทางและกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่เหมาะสม มีกระบวนการสร้างนักการเมืองที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง 
มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และมีความ
เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยและกลุ่มอาชีพ และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน  
โดยมีคณะกรรมการท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการขับเคลื่อนแผนแม่บท และมีหน่วยงานรองรับ
ภารกิจของคณะกรรมการและท าหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนแผนแม่บทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้สัมฤทธิผล จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
พ.ศ. .... 

 

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

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

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

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

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

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

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 “วิทยากร” หมายความว่า วิทยากรเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 มาตรา ๔  ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 
ประกาศ ระเบียบ และค าสั่ง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 



๒ 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
  

 มาตรา ๕  ให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัตินี้และ
ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นวาระ
แห่งชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ  
 มาตรา ๖  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน 
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีส านึกความเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ โดยให้มีการกระจาย
อ านาจไปสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง  ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองร่วมกัน 
รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน ใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระ
ปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

มาตรา ๗  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้มีแผนแม่บท 
เป็นแผนหลักในการด าเนินการ โดยแผนแม่บทอย่างน้อยต้องมีหลักสูตรและการด าเนินการในเรื่องส าคัญ 
ดังต่อไปนี้  
 (ก) การให้การศึกษา เรียนรู้ กระบวนการกล่อมเกลาอย่างมีกระบวนการ เพ่ือปลูกฝัง 
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่ดีในทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย โดยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย และของประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสร้างเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีส านึกความเป็นพลเมือง ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมือง หลักความชอบธรรม 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความเป็นราชอาณาจักรไทย หลักความเสมอภาค หลักอ านาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน หลักสิทธิและเสรีภาพ หลักภราดรภาพ หลักความมีเหตุผลและฉันทามติ และหลักธรรมาภิบาล  
โดยด าเนินการดังนี้ 
  (๑) จัดท าหลักสูตรที่มกีระบวนการให้การศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และมีความ
เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยและกลุ่มอาชีพ และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน  
เพ่ือให้การศึกษาเรียนรู้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและมีทิศทางเดียวกัน 
  (๒) สร้างวิทยากรต้นแบบ และสร้างเครือข่ายวิทยากรต้นแบบจากระดบัชาติ 
ไปยังจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มองค์กรวิชาชีพ  
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดผลในท านองเดียวกัน  



๓ 
 
 (ข) การสร้างนักการเมืองที่ดี ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยรับผิดชอบต่อประชาชน โดยจัดให้มีโครงการหลักสูตรอบรมนักการเมือง
และประชาชนผู้ที่มีความสนใจ และจัดให้มีการก าหนดให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมของนักการเมืองโดยให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานทางคุณธรรมของ
นักการเมือง  
 (ค) การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
โดยเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การจัดท านโยบายสาธารณะ ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในทุกระดับโดยมีส านึกความรับผิดชอบในการใช้สิทธิเลือกตั้งของตน และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเรียนรู้และมีประสบการณ์ในทางการเมือง โดยอาจให้มีส่วนร่วม 
กับคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งในทุกระดับให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 (ง) การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดี 
และยั่งยืน เพ่ือให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง และมีค่านิยมในวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
 (จ) กลไกการบริหารและขับเคลื่อนแผนแม่บทอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 

 มาตรา ๘  ให้คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทตามมาตรา ๗ และให้รายงานรายละเอียด 
ของแผนแม่บทและแผนงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี 

ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บททุกปี หากคณะกรรมการ
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมแผนแม่บท หรือแผนงานการขับเคลื่อนแผนแม่บท เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ ให้จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ  
  เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้สัมฤทธิผล 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือสนับสนุนการวิจัย หรือจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

การจัดท าแผนแม่บทนี้ เมื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  

 
หมวด ๒ 

การขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 
 

มาตรา ๙  ให้การขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร หรือด าเนินการอื่นใด 
เพ่ือให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยบรรลุผลส าเร็จ โดยค านึงถึง 
เรื่องดังต่อไปนี้ 



๔ 
 

(๑) การเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมีวัฒนธรรมที่ดีงาม สามารถ 
ให้ความรัก ความอบอุ่น อบรมและปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกท่ีดีงาม มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ  
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและส่วนรวม มีความเคารพและกตัญญูต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  
มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรและก าลังความสามารถ 

(๒) การเสริมสร้างให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาทุกแห่งมุ่งเน้นการเรียนการสอน
เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีน้ าใจ และ 
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง รวมทั้งมีความเข้าใจในหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 
อย่างสันติสุข 

(๓) การเสริมสร้างให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป 
มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีดีงาม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และปฏิบัติหน้าที่หรือการงานของตนด้วยความขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และการจัดท า
นโยบายสาธารณะ และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสร้างสรรค ์ 

 มาตรา ๑๐  เพ่ือให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสัมฤทธิผล 
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ จัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศท่ีก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปด้านการเมืองเรื่องการสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

(๑) ให้ด าเนินการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแผนแม่บทและ 
มีแผนการปฏิรูปการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ชัดเจน อย่างมีล าดับและ 
มีข้ันตอน  
 (๒) ให้จัดท าหลักสูตรการศึกษาที่มีกระบวนการให้ความรู้และการปลูกฝังประชาชน 
ให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้ด้านอื่น ๆ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
 (๓) ให้รัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบด้านการให้การศึกษา เรียนรู้ และการปลูกฝังเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
 (๔) ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการหรือให้การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน 
มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

(๕) ให้คณะรัฐมนตรีจัดหรือสนับสนุนให้หน่วยงานตาม (๓) ด าเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีในทางการเมือง และกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  
การจัดท านโยบายสาธารณะ และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ หรือด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเรื่องอ่ืนใด
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 



๕ 
 

 มาตรา ๑๑  ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่วนราชการในรัฐสภา จัดตั้ง 
ส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นหน่วยงานรองรับภารกิจของคณะกรรมการและการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท  
และให้มีสถาบันการศึกษาทางการเมืองในรัฐสภาเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษา ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ บุคคลในวงงานรัฐสภา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา และองค์กรอ่ืน ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่ถูกต้อง มีความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่
ของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายและการท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจฝ่ายบริหารและอ านาจ
ฝ่ายตุลาการ ไม่ใช้อ านาจไปในทางใช้เสียงมติในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาข้างมากโดยขาดคุณธรรม
จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม หรือให้ความรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
  มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
ทีเ่หมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่มวัย กลุ่มอาชีพ และมีหลักสูตรส าหรับการศึกษาในระบบ และหลักสูตร
ส าหรับการศึกษานอกระบบ หรือหลักสูตรอื่นใด ตามที่แผนแม่บทก าหนด 
 การจัดท าหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและยั่งยืน โดยใช้รูปแบบกระบวนการทีเ่น้นการสร้างวินัยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีกระบวนการถ่ายทอดที่สอดคล้องกับอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ พ้ืนฐานความรู้
และสังคมของกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องก าหนดคุณสมบัติหรือระดับอายุของผู้เรียน รวมทั้งระบุหน่วยงาน 
หรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าหลักสูตรไปใช้อย่างชัดเจน และควรให้มีการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง 
และศีลธรรม วิชาคุณสมบัติผู้ดี และเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมทั้งควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์คุณสมบัติเพ่ือให้ได้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ดี โดยเลือกผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ เสียสละ และเคยรับผิดชอบดูแลทุกข์สุขประชาชนในพื้นที่หรือในชุมชน ไม่มีประวัติหรือ 
มีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสีย ไม่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการให้คะแนนเสียงในการเลือกตั้ง
เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการทุจริต ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือเป็นผู้มีอิทธิพล ไม่สร้างความ
ขัดแย้งให้กับประชาชนและสังคม ไม่เป็นผู้ขาดความรับผิดชอบหรือใช้ค าพูดที่ไม่สร้างสรรค์ หรือมีพฤติกรรม 
ใส่ร้ายผู้อื่นหรือพูดโดยไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง  
 เมื่อคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน 
หรือองค์กรที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรตามวรรคสอง ด าเนินการบรรจุหลักสูตรไว้ในระบบการเรียน 
การสอน หรือการฝึกอบรมของสถานศึกษา สถาบัน หรือองค์กรอื่นใดที่อยู่ในสังกัดของตน 

  มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักสูตรและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างวิทยากรเพื่อท าหน้าที่เป็นวิทยากรต้นแบบในการ
ถ่ายทอดความรู้และกระบวนการการเสริมสร้างประชาชนให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ให้แก่ครู คณาจารย์ หรือผู้สอนของสถานศึกษา สถาบัน หรือองค์กรอ่ืนใดที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ให้การศึกษา 
และความรู้ตามหลักสูตร และจัดให้วิทยากรลงพ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดความรู้และกระบวนการให้ความรู้ 
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ตามที่แผนแม่บทก าหนด 



๖ 
 
 การด าเนินงานสร้างวิทยากรและการจัดวิทยากรลงพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัย  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาท่ีตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ สนับสนุน 
หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการลงพ้ืนที่ให้ความรู้ของวิทยากร 

 มาตรา ๑๔  ให้สถาบันพระปกเกล้าท าหน้าที่สนับสนุนงานของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา และ
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพ่ือสร้างนักการเมืองที่ดี โดยจัดให้การศึกษา ฝึกอบรม 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทุกระดับ ผู้บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนผู้สนใจ 
เพ่ือสร้างนักการเมืองที่ดีเป็นที่พึงประสงค์ของประชาชน โดยการให้การศึกษาดังกล่าวควรท าอย่างต่อเนื่อง  
 การด าเนินงานให้การศึกษาฝึกอบรมผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้สถาบันพระปกเกล้า
ด าเนินการอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตลอด
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมือง แต่ห้ามมิให้มกีรรมการในองค์กรอิสระทุกองค์กรและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน   

มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า  
กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพ่ือ
เสริมสร้างให้การศึกษา ให้การเรียนรู้ ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การตัดสินใจ 
ทางการเมือง และการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 

 มาตรา ๑๖  ให้คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ส านักสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการประชาสัมพันธ์ ตามที่แผนแม่บทก าหนด  
 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยค านึงถึงความสนใจของประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยและกลุ่มอาชีพ 
และความสนใจทางการเมืองของประชาชน  

 มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จัดสรรเวลากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในก ากับดูแลเพ่ือเผยแพร่การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง  

 มาตรา ๑๘  ให้คณะกรรมการร่วมด าเนินการหรือให้การสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร หรือ
สมาคมด้านสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการท าความตกลงร่วมกันและจัดฝึกอบรมบุคลากร 
ด้านสื่อสารมวลชนทุกแขนงให้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
และท าหน้าทีเ่ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีส านึก 
ความรับผิดชอบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน  
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หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

 
  
 มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” จ านวนสิบแปดคน ประกอบด้วย  
 (๑) ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ  
 (๒) รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธานกรรมการ  
 (๓) ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการ 
 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสิบสี่คนซ่ึงกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) พิจารณาแต่งตั้ง  
โดยให้คัดเลือกจาก 
  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รัฐมนตรี  
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ส าคัญอ่ืน จ านวนสี่คน 
  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรอิสระ
หรือองค์กรทางวิชาการอ่ืน จ านวนสี่คน  
  บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานด้านการสื่อสารมวลชน หรือผู้เคยด ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน จ านวนสามคน 
  บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ด้านการพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย การสร้างส านึกความเป็นพลเมือง หรือการสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย จ านวนสามคน 
 (๕) ผู้อ านวยการส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการ 

 มาตรา ๒๐  กรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๒) เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือเป็นผู้ที่เคย 
ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
  (๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  (๕) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
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 มาตรา ๒๑  ให้กรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔)  
ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  

 มาตรา ๒๒  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการก็ได้ และให้กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑  กรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔)  
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ประธานรัฐสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ 
หย่อนความสามารถ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐ 
 (๕) ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา ๒๔  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๔) ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ประธานรัฐสภาประกาศก าหนด  

 มาตรา ๒๕  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนแม่บท ก าหนดนโยบายและแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บท  
(๒) ก ากับดูแล วางนโยบายการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทของส านักเสริมสร้าง

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 (๓) ก ากับดูแล โครงการ กิจกรรม และการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

(๔) ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมแผนแม่บท และแผนงานขับเคลื่อนแผนแม่บท  
(๕) ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ การศึกษาวิจัย หลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  

เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บท  
 (๖) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๗) วางข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บท 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 (๙) ก ากับดูแล และให้ความเห็นชอบระเบียบหรือประกาศเพื่อการบริหารกองทุน 
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
(๑๑) มีอ านาจหน้าที่ และด าเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๒๖  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 
 การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมที่มิได้บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นตามข้อบังคับ 
ของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๒๗  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาศึกษาหรือ
ปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บท ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาศึกษา และจัดท าแผนงานการให้การศึกษา จัดท าหลักสูตร และ 
สร้างวิทยากรตามแผนแม่บท หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๒) คณะอนุกรรมการสร้างนักการเมืองที่ดีและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาศึกษา และจัดท าแผนงานการสร้างนักการเมืองที่ดีและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนแม่บท หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 (๓) คณะอนุกรรมการวางกลไกการบริหารงาน และติดตามการด าเนินงานตามแผนแม่บท 
 มีอ านาจพิจารณาศึกษา และวางกลไกการบริหารเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บท 
มีประสิทธิภาพ และมีหน้าที่ติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท ประเมินผลงาน และจัดท ารายงาน 
การประเมินผลงานเสนอต่อคณะกรรมการ หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 (๔) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์  
 มีอ านาจหน้าที่พิจารณาศึกษา และจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยตามแผนแม่บท หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 (๕) คณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามกรอบอ านาจ
หน้าที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศตั้ง และด าเนินงาน
พิจารณาศึกษาและจัดท าภารกิจตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยต้องรายงาน 
ความคืบหน้าการด าเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบทุกสามสิบวัน 



๑๐ 
 
 เมื่อคณะอนุกรรมการด าเนินงานตามภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการแล้วเห็นว่าภารกิจของคณะอนุกรรมการนั้นได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการยุบเลิก
คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว  
 องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อ านาจหน้าที่ การแต่งตั้งหรือ 
การยุบเลิกคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการทีป่รึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าและ 
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ  
(๒) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประสานหน่วยงานราชการ  
(๓) คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาสังคมและท้องถิ่น  
(๔) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์  
(๕) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคล 
ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บท เช่น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
 องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อ านาจหน้าที่ การแต่งตั้งหรือ 
การยุบเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๒๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ  
และคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๐  ให้คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะรัฐมนตรีและที่ประชุมรัฐสภาทราบทุกปี 

 มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่ปรึกษา  
ได้รับเบี้ยประชุม หรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามระเบียบของรัฐสภา 
 
 

หมวด ๔ 
ส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 
 

 มาตรา ๓๒  ให้มีส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
เป็นส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารราชการฝ่ายรฐัสภา 



๑๑ 
 
 มาตรา ๓๓  ส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป งานธุรการ และงานวิชาการเพ่ือสนับสนุนและรองรับภารกิจ 
ของคณะกรรมการ และการขับเคลื่อนแผนแม่บทตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป งานธุรการ และงานวิชาการเพ่ือสนับสนุนและรองรับ 
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางการเมืองในหน่วยงานของรฐัสภา 

 (๓) ด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท และสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท 
ของคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 (๔) เป็นศูนย์กลางการประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนแม่บท  
 (๕) ให้การศึกษา การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ 
เพ่ือการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการรัฐสภา 
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ บุคคลในวงงานรัฐสภา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 (๖) จัดท าสื่อ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ส านึกความเป็นพลเมือง  
หรือเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  
 (๗) ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย หรือสนับสนุนการวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 (๘) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานขับเคลื่อน
แผนแม่บทต่อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๙) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๑๐) รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทต่อคณะกรรมการ  
  (๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือตามที่ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรก าหนด 

 มาตรา ๓๔  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินอุดหนุนให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเงินอุดหนุน
ดังกล่าวจะน าไปใช้เพ่ือกิจการอ่ืนอันมิใช่กิจการภายใต้การด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้มิได้  

 
หมวด ๕ 
กองทุน 

 
 
  มาตรา ๓๕  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรียกว่า 
“กองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย



๑๒ 
 
ส าหรับการด าเนินงานของส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน
แผนแม่บทตามพระราชบัญญัตินี้ 
  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน การบริหารกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณแผ่นดิน 
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาคหรือมีผู้มอบให้เพ่ือสมทบกองทุน 
 (๔) เงินที่ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปี ระบุให้
กองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดโดยอธิบดีกรมสรรพากร 
 (๕) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของกองทุนดอกผลหรือรายได้อ่ืน 
 การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๓) ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดทิศทางการบริหารและ 
การจัดสรรเงินของกองทุน 

 มาตรา ๓๖  รายได้ที่เกิดจากกองทุนตามมาตรา ๓๕ ให้น าส่งเข้ากองทุน โดยไม่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 มาตรา ๓๗  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนได้มาตามมาตรา ๓๙ โดยมีผู้มอบให้หรือได้มา
โดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

  มาตรา ๓๘  ทรัพย์สินในกองทุน ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องทรัพย์สินในกองทุนมิได้ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  มาตรา ๓๙  ให้โอนบรรดาเงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเปน็ของกองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธปิไตย ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๔๐  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) 
และ (๓) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๙ (๔) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

 มาตรา ๔๑  ในวาระเริ่มแรก ระหว่างที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังไม่จัดตั้ง
ส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



๑๓ 
 
มอบหมายให้ส่วนราชการภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับภารกิจของคณะกรรมการ และด าเนินงานอ่ืน ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔๒  ในวาระเริ่มแรก ระหว่างที่ยังไม่มีแผนแม่บท ให้น ารายงานเรื่อง “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาประกอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการจัดท าแผนแม่บทแล้วเสร็จ  

 มาตรา ๔๓  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการน าแนวทางตามรายงานเรื่อง “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาใช้ประกอบการด าเนินการจัดท าแผนแม่บท  
 เพ่ือให้การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีความต่อเนื่อง  
การด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ค านึงถึงการสานต่อโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจการขับเคลื่อน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 มาตรา ๔๔  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดท าหลักสูตร 
ส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง และให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเป็นวิชาภาคบังคับ 
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง  
 การจัดท าหลักสูตรส าหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งตามวรรคหนึ่ง ให้น ากรอบ
หลักสูตรวิชาการเมืองและพลเมืองศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาเป็นแนวทางในการจัดท า  
และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรในระดับอื่น ๆ ต่อไป 
 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
................................................... 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓ – ๕ 





๔-๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
๑. วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  

ได้มีมต ิดังนี้ 
๑.๑ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เชิญหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ถึง ๕ เข้าร่วมการ

ประชุมกับคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
กิจกรรมปฏิรูป หน่วยงาน 

๑. การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันพระปกเกล้า 

๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๓. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาต ิ ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

๔. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๕. การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ  ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๑.๒ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นและประเด็นอภิปรายในที่ประชุมประกอบการปรับปรุงร่าง

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๔ 

๒. กรอบระยะเวลาด าเนินการ 

กรอบระยะเวลา การด าเนินการ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๓ ด้าน 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ส่งร่างแรกของการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศฯ กลับมายัง

ส านักงานฯ 
๑๘ สิงหาคม ถึง ๓ กันยายน 
๒๕๖๓ 

การรับฟังความคิดเห็นฯ โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th/Line @nscr และจดหมายราชการถึงทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

๒ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนท่ี รวม ๑ ครั้ง ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ส่งแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงมายัง
ส านักงานฯ เพื่อเตรียมการเสนอตามขั้นตอนของกฎหมาย 

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  เสนอแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบแผนฯ  

ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  เสนอแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภาเพื่อทราบ 

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษา 

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาการหารือปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้สอดคล้องกับผลอันพึงประสงค์ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 



๔-๒ 

และมติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูป และความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยจัดท ากิจกรรมปฏิรูป 
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ไม่เกิน ๕ กิจกรรม ตามเค้าโครงการ
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๔. มติที่ประชุม 

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบวาระที่ ๔ 

 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 



 
 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการเมือง 

(ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง



 
 

 

สารบัญ 

              หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า         

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการเมืองกับยุทธศาสตร์ชาติ    
 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านการเมืองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด    

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งแสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น  

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  

 



1 
 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ก. ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการเมือง เพ่ือให้เกิดผลอย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด า เนินกิจกรรม
ทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 
ที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง า 
ไม่ว่าด้วยทางใด (๒) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มี
กระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด า เนินกิจกรรมทาง
การเมือง และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม (๓) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการ
ประกาศโฆษณานโยบาย ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน (๔) มีกลไก 
ที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และ (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การส่งแสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
(๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ (๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  
และ (๕) การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

๑.๑) ข้อ ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  ๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 ๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๒.๑) ข้อ ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบทชุมชนท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

 ๒.๒) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
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๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง 

๑.๑) ๐๑๐๑๐๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
๑.๒) ๐๑๐๑๐๒ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

๒.๑) ๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ 
สาธารณะและกิจกรรม สาธารณะอย่างเหมาะสม 

๒.๒) ๒๐๐๓๐๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสมรรถนะและสร้าง ความ
ทันสมัยในการจัดบริการ สาธารณะและกิจกรรม สาธารณะให้กับประชาชน 

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๓.๑) ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต 
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๑.๒  ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑) ประชาชนมีความรู้ ความเข้ า ใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
๓) การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง 
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 
๔) พรรคการเมืองและนักการเมืองมุ่ง
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นหลัก 

กา รป ระ เ มิ น ส ถ า นก า ร ณ์ ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตยของประเทศไทย 

- - 

Democracy Index - - 
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ส่วนที ่๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
 ๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ปัจจุบันการเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนมีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับชุดความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีการตีความที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเนื้อหาร่วมสมัย ใกล้ตัว และสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างสุจริตได ้

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) ตัวช้ีวัด - 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
สถาบันพระปกเกล้า 

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

๑) ช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่ อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย (๑) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter (๒) โทรทัศน์ (๓) วิทยุ (๔) การอบรมให้
ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเมืองที่สุจริต 

๒) ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเนื้อหาร่วมสมัย มีความใกล้ตัว สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสื่อที่น าเสนอ 
อาทิ บทความ วีดิทัศน์ และหลักสูตรการอบรม 

๓) บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูล
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ให้ข้อมูลมีความเคลื่อนไหว 
และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง 

  ๔) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
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 ๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญเพ่ือเป็นการสร้างการยอมรับ 
และการด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการหรือการก าหนดนโยบายของภาครัฐ อย่างไรก็ตามกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันยังไม่สามรถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ปัจจุบันการ
มีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแนวทาง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นหนึ่ง 
ในเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ จึงควรให้
ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ๒.๒.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 ๒) ตัวช้ีวัด  
  ๒.๑) การบังคับใช้พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 
  ๒.๒) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านธรรมาภิบาล 
 ๒.๒.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

๑) การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ 

๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยภาคประชาชน  
๓) การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. …. 
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๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
  ที่ผ่านมาการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ การจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือเป็นบุคคลกลางในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง โดยการแก้ไขปัญหาในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่ยั่งยืน ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายที่ก าหนดกลไก แนวทาง และ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมือง
ในสังคม เพ่ือให้มีกลไกหลักท าหน้าที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้ง 
ทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน 

 ๒.๓.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้ง 

ทางการเมืองในสังคม 
๒) ตัวชี้ วัด มีกฎหมายที่ก าหนดกลไก แนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
 ๒.๓.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 ๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

๑) ศึกษาการจัดท าร่างกฎหมายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน 
และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 

๒) ยกร่างกฎหมายที่มีกลไกในการติดตามและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้ง 
ทางการเมือง และสามารถเสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้ 
และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
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๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้พรรคการเมือง
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเพื่อสรรหาผู้สมัครส าหรับลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อ
และแบ่งเขต อย่างไรก็ตาม ค าสั่ง คสช. ที ่๑๓/๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้การสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมือง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองอย่างเต็มที่ และให้ได้ผู้ สมัครรับ
เลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับและมีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกตั้งเบื้องต้น จึงควรส่งเสริมให้มีการจัดการเลือกตั้ง
ขั้นต้นขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในทุกเขตการ
เลือกตั้ง อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๔.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต 

และมีคุณธรรมจริยธรรม 
๒) ตัวช้ีวัด - 

 ๒.๔.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

๑) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองต่อ 
พรรคการเมืองและประชาชน 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในทุกเขต 
การเลือกตั้ง 

๓) ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
เลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง  

๔) สนับสนุนการจัดให้มีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองทุกพรรค 
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๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 
  ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยแต่ละความคิดเห็น  
ต่างมีข้อดีและข้อเสียเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดจนการร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเสนอข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของมาตราต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ  
จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ  
มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม ตลอดจนมีการน าเสนอ 
แนวคิดและผลกระทบของมาตราต่าง ๆ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพ่ือให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขและการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 

 ๒.๕.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม 

๒) ตัวชี้วัด มีระเบียบขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
และเชิงวิชาการ 

 ๒.๕.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 ๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

  ๑) ข้อบังคับการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ (๑) การถ่วงดุลอ านาจ (Check and 
Balance) (๒) ความรับผิดชอบ (Accountability) (๓) การแบ่งแย่งอ านาจ (Separation of Power)  
(๔) การจ ากัดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ (๕) การป้องกันรัฐประหาร 
  ๒) การร่างรัฐธรรมนูญแต่ละหมวดและมาตราด าเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
และเชิงวิชาการ มีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) กลไกที่เผยแพร่ข้อมูลความแตกต่าง กรณีที่มีความเห็นที่ต่างกันในหมวดและมาตรา
ต่าง ๆ โดยน าเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและมีกลไกในการน าความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข 
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ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

 : มีหลักการและสาระส าคัญในการก าหนดให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. …. 
 : มีหลักการและสาระส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวน 
การนโยบายสาธารณะ โดย ก าหนดให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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