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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายปกรณ์ ปรียากร    ประธานกรรมการ 
๒. นายนรชิต สิงหเสนี    กรรมการ 
๓. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ    กรรมการ 
๔. นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี    กรรมการ 
๕. นายสุภาพ คลี่ขจาย    กรรมการ 
๖. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม   กรรมการ 
๗. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ    กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายสัคพัศ แสงฉาย    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 
๙. นายกฤตกร เชษฐชัยวงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 

กรรมการผู้ลาประชุม 
๑. นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์    กรรมการ ติดภารกิจ 
๒. นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ   กรรมการ ติดภารกิจ 
๓. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   กรรมการ ติดภารกิจ 
๔. นายเจษฎ์ โทณะวณิก    กรรมการ ติดภารกิจ 
๕. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ    กรรมการ ติดภารกิจ 
๖. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่    กรรมการ  ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
สถาบันพระปกเกล้า 

๑. นายสติธร ธนานิธิโชติ ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมเพ่ือประชาธิปไตย 
๒. นางณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๑. นายเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๒. นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน 
๓. นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ นิติกรช านาญการพิเศษ 
๔. นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๕. นางแก้วตา เพ็ชรสุกใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๖. นายอดิศร เหลาแตว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๗. นางสาวสุจิตรา อนุวันตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๘. นางสาวพัชราภรณ์ ผลพูนศิริ นิติกรปฏิบัติการ 
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๑. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. นายสมพล พรผล ผู้อ านวยการส านักกิจการพรรคการเมือง 
๓. นายวิชชา แสนใจกล้า ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง 
๔. นางสาวจรัสขวัญ ชาวเรือ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
๕. นายกิตติราช บูรณสิทธิเวช พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๑. นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อ านวยการกอง ๓ 
๒. นางคีตยา ฮูเวอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๓. นางสาวณชิากร เหลียวเอกทัพ นักวิเคราะห ์  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑. นายพัธนันท์ ศรีเมือง       พนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ 
๒.-๘. เจ้าหน้าที่ สศช.  จ านวน  ๗  คน 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถาบัน
พระปกเกล้า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ส านักงาน กกต.) และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

๒. มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 

ด้านการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๓๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  
 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน และน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการเมือง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการให้ประชาชนมีช่องทางในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายหรือกระบวนการสาธารณะ 

https://www2.opdc.go.th/e-register/02/e-register.php
https://www2.opdc.go.th/e-register/02/e-register.php
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๑.๑.๑ รฐัธรรมนูญก าหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง 

๑) มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ   
ให้ด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นไม่ด าเนินการสิ่งที่
จะก่อนผลเสีย และหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาด้วย 

๒) มาตรา ๑๓๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คนสามารถเข้าชื่อกันเพ่ือ
เสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภา
ผู้แทนราษฎรได้ 

๓) มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน
เพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้
ก าหนดจ านวนรายชื่อที่ต้องใช้ไว้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และจะต้องมี
กฎหมายออกมาก าหนดหลักเกณฑ์ต่อไป 

๔) มาตรา ๒๕๖ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คนสามารถ
เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 

๑.๑.๒ รัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อาทิ 
๑) มาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือ
ชี้เบาะแสการทุจริต 

๒) มาตรา ๖๕ ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

๓) มาตรา ๗๘ รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท า
บริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการ
ตัดสินใจทางการเมือง และการอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน 

๔) มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

๕) มาตรา ๒๕๗ (๓) การปฏิรูปประเทศต้องท าเพ่ือให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๖) มาตรา ๒๕๙ กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องระบุถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๓ รัฐธรรมนูญก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๑) มาตรา ๕๘ การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

๒) มาตรา ๖๕ ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 
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๓) มาตรา ๗๗ ก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อประชาชน 

๔) มาตรา ๑๗๘ รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
และได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

๑.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑.๒.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  

เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน ตลอดทั้งเป็นแนวทางให้ประชาขนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการโครงการของรัฐ โดยระเบียบ ข้อ ๕ ได้ก าหนดให้ก่อนมีการเริ่มด าเนินโครงการของ
รัฐ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ 

๑.๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ และเพ่ือปรับปรุงให้พระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรา ๑๓๓ (๓) มาตรา ๒๕๖ (๑) และมาตรา ๒๕๘ ค. (๔) ของ
รัฐธรรมนูญฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ มี
บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ และยังขาดกลไกช่วยเหลือประชาชนใน
การจัดท าเสนอร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... อยู่ระหว่างพิจารณาวาระที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

๑.๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน กกต. เสนอ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๕๖ 
(๘) ของรัฐธรรมนูญฯ และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมืองได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยแล้ว เนื่องจาก
มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ 
พันธกิจที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
ประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 

๑.๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
เป็นกฎหมายเพ่ือด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส านึกความเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในปัจจุบัน 
ร่ า งพระราชบัญญั ติ ฉบับดั ง กล่ า วอยู่ ที่ คณะกรรมมาธิ กา รการ เมื อ งและการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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๑.๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่ 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 เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดหลายประการอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานภาครัฐ ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจน
และความล่าช้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการการจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการของการด าเนินการนโยบายสาธารณะทุกเรื่องอาจก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณ
ระยะยาวแก่ภาครัฐ โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีข้อเสนอแนะว่ารัฐควรมีมาตรการทาง
บริหารเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับช่อง
ทางการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายปัจจุบันก าหนดจะเหมาะสมกว่าการตราเป็น
พระราชบัญญัติ 

๒. มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้

คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาหารือร่วมกัน โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
๑.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการใช้สื่อออนไลน์ (social network/website/video) ในการ
เผยแพร่เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขทีมี่เนื้อหาความรู้ทีร่่วมสมัย ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย 
๑) เป้าหมาย :  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ตัวช้ีวัด : ยังไม่ได้ก าหนด 
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันพระปกเกล้า 
๔) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

๔.๑) ช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้ งออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่  อย่างน้อยต้อง
 ประกอบด้วย (๑) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter (๒) โทรทัศน์ (๓) วิทยุ 
 และ (๔) การอบรมให้ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขและการเมืองที่สุจริต 

๔.๒) ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุขที่มีเนื้อหาร่วมสมัย มีความใกล้ตัว สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
 สอดคล้องกับสื่อที่น าเสนอ อาทิ บทความ วีดิทัศน์ และหลักสูตรการอบรม 
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๔.๓)  บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูล
 ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ข้อมูลมี
 ความเคลื่อนไหวและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔)  ผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
 ประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
๑.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ทุกระดับ โดยผลักดันให้มีการบังคับใช้ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และ 
การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยภาคประชาชน 
๑) เป้าหมาย : ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
๒) ตัวช้ีวัด :  

๒.๑) การบังคับใช้พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
 สาธารณะ พ.ศ. …. 

๒.๒)  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านธรรมาภิบาล 
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๔) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

๔.๑)  การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
 นโยบายสาธารณะ 

๔.๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยภาคประชาชน 
๔.๓) การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

 สาธารณะ พ.ศ. …. 
๑.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพ่ือให้มีแนวทาง 

กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้ง 
ทางการเมืองในสังคมเป็นหลักในการท าหน้าที่ติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  
เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน 
๑) เป้าหมาย : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
๒) ตัวชี้วัด : มีกฎหมายที่ก าหนดกลไก แนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง

ความสามัคคีปรองดอง 
๔) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

๔.๑) ศึกษาการจัดท าร่างกฎหมายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน  
 และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 

๔.๒) ยกร่างกฎหมายที่มีกลไกในการติดตามและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
 การเมือง และสามารถเสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
 การเมืองได้และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
๑.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง โดยส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

ในการสร้างสรรค์การเมืองที่มีคุณภาพและสุจริต โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองของประชาชนต่อพรรคการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรค

https://www2.opdc.go.th/e-register/02/e-register.php
https://www2.opdc.go.th/e-register/02/e-register.php
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การเมือง และการสนับสนุนพรรคการเมืองในการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่ อสัตย์สุจริต  
และมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง 
๑) เป้าหมาย : มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมี

คุณธรรมจริยธรรม 
๒) ตัวช้ีวัด : ยังไม่ได้ก าหนด 
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๔) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

๔.๑) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองต่อพรรค
 การเมืองและประชาชน 

๔.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในทุกเขตการเลือกตั้ง 
๔.๓)  ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ

 เลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 
๔.๔)  สนับสนุนการจัดให้มีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองทุกพรรค 

๑.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
ให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบ
ของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม ตลอดจนมีการน าเสนอแนวคิดและผลกระทบของมาตราต่าง ๆ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ไขและการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 
๑) เป้าหมาย : กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิง

วิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม 
๒) ตัวชี้วัด : มีระเบียบขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ 
๓) หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง

ความสามัคคีปรองดอง 
๔) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

๔.๑) ข้อบังคับการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ (๑) การถ่วงดุลอ านาจ (Check and 
 Balance) (๒) ความรับผิดชอบ (Accountability) (๓) การแบ่งแย่งอ านาจ 
 (Separation of Power) (๔) การจ ากัดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ 
 (๕) การป้องกันรัฐประหาร 

๔.๒) การร่างรัฐธรรมนูญแต่ละหมวดและมาตราด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
 และเชิงวิชาการ มีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและ
 มีประสิทธิภาพ 

๔.๓) กลไกที่เผยแพร่ข้อมูลความแตกต่าง กรณีที่มีความเห็นที่ต่างกันในหมวดและมาตราต่าง ๆ 
 โดยน าเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือ
 เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีกลไกในการน าความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข 
๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

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

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๑.๒) สาระส าคัญ : มีหลักการและสาระส าคัญในการก าหนดให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 
๒.๑) วัตถุประสงค์ : การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง โดยก าหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขณะเดียวกันก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน   

๒.๒) สาระส าคัญ : มีหลักการและสาระส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดย ก าหนดให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.๑.๑ สถาบันพระปกเกล้าได้ด าเนินการในการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

สถาบันพระปกเกล้ามีความพร้อมในด้านเครื่องมือ หลักสูตร สื่อ และกิจกรรม อาทิ รายการ
วิทยุสถาบันพระปกเกล้า รายการโทรทัศน์ The Key และหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่มีอยู่ยังมีข้อจ ากัดในการขยายการกระจายตัวในการเผยแพร่
ความรู้อย่างท่ัวถึง ทั้งนี้ จะเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์การเมืองภาคพลเมืองครบในทุกจังหวัดเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองอีกเครื่องมือหนึ่งด้วย 

๒.๑.๒ การจัดท าหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริง มิใช่เป็นเพียงแค่การ
อบรมหรือเรียนรู้แค่ในห้องเรียน และควรออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายด้วย 
อาทิ เด็กปฐมวัยควรใช้สื่อที่ในรูปแบบการ์ตูนหรือนิทานที่เข้าใจได้ง่าย 

๒.๑.๓ การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองควรมุ่งให้ความส าคัญใน ๒ ประเด็นได้แก่ ๑) สื่อและองค์
ความรู้ และ ๒) การด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ เห็นควรให้สถาบันพระปกเกล้าเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ และมีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ 

๒.๑.๔ สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และขยายตัวใน
วงกว้าง ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจ าเป็นต้องค านึงถึงสถานการณ์ทางการเมืองใน
ปัจจุบันในการพิจารณาจัดท าและปรับปรุงเนื้อหาสาระและเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือให้
เกิดความร่วมสมัยและทันต่อสถานการณ์ด้วย 

๒.๑.๕ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เห็นควรขอความอนุเคราะห์สถาบัน
พระปกเกล้าช่วยศึกษาและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ 
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๒.๒.๑ ปัจจุบันส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือเป็นกลไกหรือช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่แล้ว 

๒.๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
เป็นประเด็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังมีความส าคัญและจ าเป็น คณะกรรมการฯ เห็น
ควรให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อน
ด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมร่างและเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายอีกครั้ง 

๒.๒.๓ ในประเด็นของการกระจายอ านาจและการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพของ อปท. อย่าง
ต่อเนื่องอยู่แล้ว อีกทั้งส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ อปท. มาโดยตลอด 

๒.๒.๔ ประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในทุกระดับเห็นควรให้ส านักงาน กกต. เป็นผู้รับผิดชอบ และ
ประเด็นการด าเนินการในลักษณะของสภาพัฒนาการเมืองเห็นควรมอบหมายสถาบัน
พระปกเกล้า 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
๒.๓.๑ การจัดให้มีกฎหมายอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคี

ปรองดองสมานฉันท์ได้อย่างแท้จริง 
๒.๓.๒ ส านักงาน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการผลักดันกิจกรรมส าคัญ (Big 

Rock) ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในภาพรวม 

๒.๓.๓ ควรมีการปรับตัวชี้วัดเป็นการ ศึกษาแนวทาง หรือกลไกการสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ แทนการจัดให้มีกฎหมาย 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
๒.๔.๑ ส านักงาน กกต. มีภารกิจที่ส าคัญคือการสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อการเลือกตั้งและ

การพัฒนาคุณภาพการเลือกตั้ง โดยที่ผ่านการสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อการ
เลือกตั้งมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากจ านวยผู้ไปใช้สิทธิเลือกมากกว่าร้อยละ ๗๐ อย่างไร
ก็ตามการพัฒนาคุณภาพการเลือกตั้งยังเป็นประเด็นที่มีความท้าทายของส านักงาน กกต. 

๒.๔.๒ กฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งมีความซับซ้อนมากเกินไปซึ่งเป็น
อุปสรรคของประชาชน พรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติ 

๒.๔.๓ ปัจจุบันการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและการหาสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าวค่อนข้างยุ่งยากและใช้ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่งผลให้
การจัดท าการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองในแต่ละเขตเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างมาก 
อย่างไรก็ตาม การจัดการเลือกตั้งขั้นต้นเป็นระดับจังหวัดจะค่อนข้างมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติสูงกว่า 

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 
ประเด็นการปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามบทบาทของผู้มีอ านาจทางการเมือง ซึ่ง
อาจเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ย.ป. หน่วยงานรับผิดชอบหลักอาจจะเปลี่ยนเป็น
แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการ และให้ส านักงาน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

๓. มติที่ประชุม 
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๓.๑ เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) และมอบหมายฝ่าย
เลขานุการฯ น าความเห็นและประเด็นอภิปรายในที่ประชุมประกอบการปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศเพ่ิมเติม 

๓.๒ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ หารือหน่วยงานเพ่ือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕  
การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 

๓.๓ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองไปยังส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

-ไม่มี-  

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น. 

 

 

 

(นายกฤตกร  เชษฐชัยวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


