
 

 

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

ณ ห้องสุนทร หงส์ลดารมณ์ ชั้น ๓ อาคาร ๑ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
๑. ประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับกรรมการฯ และได้แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมร่วมกับ

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

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



๒ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

๒. มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการฯ แก้ไข 

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

วาระการประชุมที่ ๓.๑  การหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง   
 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมถึงการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับ

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

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



๓ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

วิวัฒนาการด้วยตัวเองโดยไม่มีการก าหนดหรือออกแบบ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในแบบของไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 

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

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

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

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๒.๑ คณะกรรมการฯ ควรน าเสนอประเด็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

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

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



๔ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

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

๓. มติที่ประชุม รับทราบ 

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

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

ประมุข หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ สถาบันพระปกเกล้า 
ประเด็น ความเห็น 

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



๕ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ประเด็น ความเห็น 
๒. หน่วยงานร่วม

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

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

(๒) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน และนิสิตนักศึกษา 

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

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

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

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

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

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

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

๑.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ประเด็น ความเห็น 

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

๒. หน่วยงาน 
ร่วมด าเนินการ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุลักษณะของหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย  
(๑) หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของ

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

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

(๓) หน่วยงานกลาง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



๖ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ประเด็น ความเห็น 

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมยังไม่ได้มีโครงการรองรับครบทุกหน่วยงาน อีกทั้งเห็นควร
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบร่วมด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อาทิ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

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

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุโครงการของหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมรับผิดชอบรวม 
๔๒ โครงการ อย่างไรก็ตาม บางโครงการยังมีลักษณะเป็นโครงการปกติตามภารกิจของหน่วยงาน   

๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
คือ ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

ประเด็น ความเห็น 

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

๒. หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

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

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

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

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

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

๑.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประเด็น ความเห็น 

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

๒. หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

ส านักงาน กกต. ไม่ได้ระบุหน่วยงานร่วมด าเนินการไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อให้การด าเนินงานอาจไม่ครบคลุมและ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในทางปฏิบัติ 

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

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



๗ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ประเด็น ความเห็น 

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

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

๑.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สถาบันพระปกเกล้า 

ประเด็น ความเห็น 

๑. สรุปภาพรวม 

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

๒. หน่วยงานร่วม
ด าเนินการ 

สถาบันพระปกเกล้าได้ระบุลักษณะของหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย 
(๑) หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า โดยจะเป็นหน่วยงานส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ในระดับพื้นท่ีและมีการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและนักศึกษา 

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

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

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

๓. เป้าหมายย่อยของ
ขั้นตอนและวิธีการ
ตามกิจกรรม 

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

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

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

๔. โครงการ/การ
ด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
Big Rock 

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

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๒.๑ การนิยามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นสิ่งที่ส าคัญ

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



๘ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

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

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

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

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

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

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

ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธาน ผู้น าฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓ คน และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

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

๒.๓ ให้มีส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนราชการภายในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และบริหารกองทุน 

๒.๔ ให้มีกองทุนเพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานของ 
ส านักเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองฯ และขับเคลื่อนแผนแม่บท 



๙ 

 

(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒.๕ ให้มีสถาบันการศึกษาทางการเมืองในรัฐสภาเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาฝึกอบรมให้แก่สมาชิกรัฐสภา 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน 

๒.๖ ให้รัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สถาบันพระปกเกล้า กรมการปกครอง 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการให้การศึกษา เรียนรู้ และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง 

๒.๗ ให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพ่ือสร้างนักการเมืองที่ดี 
๒.๘ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมวลชนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านประชาสัมพันธ์ 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๓.๑ การใช้กฎหมายเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองอาจเป็นแนวทางที่ไม่มีประสิทธิภาพนัก 

เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นสิ่งที่จะมีวิวัฒนาการโดยตัวเองผ่านการมีเรียนรู้ การตระหนักรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓.๒ วุฒิสภาได้น าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมประชาธิปไตยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นร่างเสนอโดยประชาชนเข้าพิจารณาแล้ว ดังนั้นควรมีการ
ประสานไปยังวุฒิสภาเพ่ือหารือถึงการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

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

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

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

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

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

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

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

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

(นายกฤตกร  เชษฐชัยวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


