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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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

กรรมการผู้ลาประชุม 
๑. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ    ติดภารกิจ 
๒. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่    ติดภารกิจ 
๓. นายเจษฎ์ โทณะวณิก    ติดภารกิจ 
๔. นายสุภาพ คลี่ขจาย    ติดภารกิจ 
๕. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม   ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.-๕. เจ้าหน้าที่ สศช.  จ านวน  ๕  คน 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. ประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับกรรมการฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประเด็นส าคัญที่ควรติดตามและ 
ให้ความส าคัญ ได้แก่ (๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้มีการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน ส าหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นประเภทอืน่จะพิจารณาในโอกาสต่อไป โดยค านึงถึงสถานการณ์ เช่น 
ระยะห่างกับการด าเนินการตามกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (การลงประชามติ และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ) และความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ (๒) การติดตามสถานการณ์
การชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันที ่๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และไดม้อบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป 

๒. มติที่ประชุม  รับทราบ 
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 

ด้านการเมือง คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒. กรรมการฯ ได้แจ้งแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓ 
โดยกรณีที่มีการวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้าย หากเป็นค าทั่วไปที่ไม่ใช่ค าเฉพาะ ตัวอักษรแรกของค าไม่ต้อง
เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ อาทิ social network และ vdo  เป็นต้น 

๓. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓  
 โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามความเห็นในที่ประชุมฯ 

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
- ไม่มี - 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปความเห็นและประเด็นอภิปรายของหน่วยงาน ที่ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ ซึ่งมีหน่วยงานเจ้าภาพ ๔ หน่วยงาน ตาม ๕ 
กิจกรรมปฏิรูปประเทศของร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ดังน้ี 

กิจกรรมปฏิรูป หน่วยงาน ความเห็น 
๑. การเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันพระปกเกล้า สามารถด าเนนิการได้ ทั้งนี ้ขอให้เพ่ิมเติมการบรูณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในประเด็น
ดังกล่าวด้วย 
 

๒. การส่ง เสริมการมี ส่วนร่ วมขอ ง
ประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการเมืองระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

เสนอปรบัการเลือกตั้งในทุกระดับเห็นควรให้ส านักงาน 
กกต. เป็นผูร้ับผิดชอบ และเห็นว่าหากคณะกรรมการฯ  
มีค วา มปร ะสง ค์ จะส นับ ส นุน แ ละผ ลัก ดั นร่ า ง
พระราชบัญญัติการมีส่ว นร่วมของป ระชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. ส านักงานปลัดฯ 
จะร่วมด าเนินการต่อไป 

 
๓. การสร้างความสามัคคีปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ 
ส านักงานขับเคลื่อน 
กา ร ปฏิ รู ปป ร ะเ ท ศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และ 
การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

เสนอปรับจากมีกฎหมายที่ก าหนดกลไก แนวทาง  
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทาง
การเมืองในสังคม เป็นการจัดท าการศึกษา 

๔. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

เสนอปรบัจากการสง่เสริมและสนับสนุนใหพ้รรคการเมือง
มีการจัดต้ังสาขาพรรคการเมืองและการจัดให้มีการ
เลือกตั้งขั้นต้น เป็น การสนับสนุนและผลักดันให้พรรค
การเมืองด าเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ประชาชนและพรรคการเมือง อาทิ การเพ่ิมสาขาพรรค
การเมือง และการเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของ
พรรคการเมือง 
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

กิจกรรมปฏิรูป หน่วยงาน ความเห็น 
๕. การ ปรั บป รุง กระบวนก าร ร่า ง

รัฐธรรมนูญ 
ส านักงานขับเคลื่อน 
กา ร ปฏิ รู ปป ร ะเ ท ศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และ 
การสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

เสนอว่าประเด็นการปรบัปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นไปตามบทบาทของผู้มีอ านาจทางการเมือง ซึ่งอาจเกนิ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ย.ป.  ทั้งนี้  
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือถึงสถาบันพระปกเกล้า 
เพ่ือมอบหมายสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบกิจกรรมปฏิรูปที ่๕ การปรับปรุงกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ แล้ว 

 
๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าความเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ตัวช้ีวัด  

๒.๑) คะแนนด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่  ของการประเมินสถานการณ์
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
๒.๒) คะแนนด้านการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
๒.๓) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
๒.๔) คะแนนด้านการสนับสนุนประชาธิปไตย ของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สถาบันพระปกเกล้า 

๒.๑.๓ ข้ันตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
๑) ช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่  อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย (๑) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter (๒) โทรทัศน์  
(๓) วิทยุ (๔) การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเมืองที่สุจริต และน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
๒) ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเน้ือหาร่วมสมัย มีความใกล้ตัว สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ บทความ วีดิทัศน์ และหลักสูตรการอบรม 
๓) บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูล
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ครอบคลุม
และกระจายไปยังทุกกลุ่ม อาทิ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยให้ข้อมูลมีความ
เคลื่อนไหวและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเน่ือง  
๔) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
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๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ 
๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง 
๒) ตัวช้ีวัด  

๒.๑) การบังคับใช้พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. …. 
๒.๒) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านธรรมาภิบาล  
๒.๓) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๒.๒.๓ ข้ันตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยการน าเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 
๒) การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. …. 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมือง  
ในสังคมไทยลดลง 
๒) ตัวช้ีวัด  

๒.๑) มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
๒.๒) คะแนนด้านเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง ของดัชนี 
ธรรมาภิบาลโลกสูงขึ้น 

๒.๓.๒ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 

๒.๓.๓ ข้ันตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 
๑) ศึกษาและจัดท าข้อเสนอที่ประกอบด้วยแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแยง้ทางการเมืองในสังคมในการท าหน้าที่
ติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
๒) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและ
ผลักดันข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน
และขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน 
 
 
 

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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๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง 
๒) ตัวช้ีวัด – 

๒.๔.๒ หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๒.๔.๓ ข้ันตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ การเลือกตั้งระดับชาติ  
การเลือกตั้งระดบัทอ้งถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้น
ของพรรคการเมืองใหแ้ก่ทุกภาคสว่น อาทิ พรรคการเมือง ประชาชน และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
๒) สนับสนุนและผลักดันให้พรรคการเมืองด าเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ประชาชนและพรรคการเมืองอย่างเต็มที่ อาทิ การเพิ่มสาขาพรรคการเมือง และการน า
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพรรคการเมือง สมาชิกพรรค
การเมือง และประชาชน ตลอดจนการเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง  

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 
๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และ 
เชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่าง
ครอบคลุม 
๒) ตัวช้ีวัด มีข้อเสนอที่ระบุกระบวนการและขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพื้น
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ 

๒.๕.๒ หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันพระปกเกล้า 

๒.๕.๓ ข้ันตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

๑) ข้อเสนอกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือในหลักการ ( ๑) การถ่วงดุลอ านาจ 
(Check and Balance) (๒) ความรับผิดชอบ (Accountability) (๓) การแบ่งแย่งอ านาจ 
(Separation of Power) (๔) การจ ากัดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ (๕) 
การป้องกันรัฐประหาร และกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก าหนดให้การร่างในแต่
หมวดและมาตราด าเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีการ
ประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
๒) ผลักดันการเผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถน าเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
๒.๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ..... 

๑) วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๒) สาระส าคัญ : มีหลักการและสาระส าคัญในการก าหนดให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒.๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 
๑) วัตถุประสงค์ : การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง โดยก าหนดรับรองสิทธิเส รีภาพและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขณะเดียวกันก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน   
๒) สาระส าคัญ : มีหลักการและสาระส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดย ก าหนดให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๓.๑ กิจกรรมปฏิรูปประเทศหลายกิจกรรมมีลักษณะคล้ายกับภารกิจปกติหรืองานประจ าของหน่วยงาน 

ซึ่งเป็นประโยชน์เน่ืองจากหน่วยงานจะมีกระบวนการท างานและองค์ความรู้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม 
เมื่อแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองประกาศใช้ คณะกรรมการฯ จะมีหน้าที่ส าคัญในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการขยายผลของกจิกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง  

๓.๒ เน่ืองจากนโยบายสาธารณะหลากหลายนโยบายที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเฉพ าะกลุ่ม
โดยตรง กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จึงควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อนโยบาย  
เชิงพื้นที่มากกว่าให้ความส าคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกระดับ  

๓.๓ ควรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การบังคับใช้พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. ให้เป็นตัวชี้วัดเชิงสถิติที่ เกี่ยวข้องกับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน อาทิ เร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับการแก้ไข และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในนโยบายสาธารณะ 

๓.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ที่ส านักงาน ป.ย .ป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ควรมีการหารือกับคณะ
กรรมการฯ ในรายละเอียดอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้หลักการและเน้ือหาของข้อเสนอการสร้างความ
ปรอดองส มานฉั นท์ส ามารถบรรลุผล สัมฤ ทธิ์ได้ อย่า งแท้จ ริง ทั้ง น้ี อาจพิจารณาก ารตั้ ง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและให้มีผู้แทนของส านักงาน 
ป.ย.ป. เข้าร่วมด้วย 

๓.๕ ข้อเสนอของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ควรศึกษา (๑) ความขัดแย้ง (conflict) สามารถชี้ให้เห็นสาเหตุ 
ที่แท้จริงของความขัดแย้งได้ (๒) คู่ขัดแย้ง (character) สามารถระบคุู่ขัดแยง้ได้ และ (๓) แนวทางการ
แก้ไขปัญหา (imagine) ซึ่งเป็นทางออกของความขัดแย้งทีคู่่ขัดแย้งยอมรับได้ ซึ่งต้องให้ความส าคัญ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทั้งน้ี เน้ือหาของข้อเสนอจ าเป็นต้องมีกลไกของรัฐที่สามารถ
ปฏิบัติและด าเนินการการสร้างความปรองดองได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.๖ การจัดการเลือกตั้งขั้นต้นเป็นจุดอ่อนไหวของพรรคการเมืองอย่างมาก ซึ่งเป็นประเด็นหน่ึง ของการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยที่ผ่านมามีพรรคการเมืองทดลองน าการเลือกตั้งขั้นต้นไปด าเนินการและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคในส่วนที่มีการเลือกตั้งขั้นต้น ทั้งน้ี กระบวนการการเลือกตั้ง
ขั้นต้นยังเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก จึงอาจพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกัน 
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๓.๗ การจัด การเลื อกตั้งขั้ นต้นเต็ มรูปแบ บอาจด าเนินก ารได้ย ากและซับซ้อน ทางส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงอาจมีทางเลือกการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นในระดับจังหวัดแทนไปก่อน 

๓.๘ ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏรูิปที่ ๔ ให้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและประชาชน อาทิ 
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคการเมือง จ านวนผู้แทนของพรรคการเมืองทีผ่่านกระบวนการการ
คัดเลือกด้วยระบบคุณธรรม (merit system) และการขยายสาขาของพรรคการเมือง 

๓.๙ แนวคิดการจ ากัดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีการผลักดันอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น
ในการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการผลักดันแนวทางดังกล่าวแต่ส าเร็จเฉพาะในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และแนวทางน้ีควรได้รับการผลักดันต่อไปหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพิ่มขึ้น ทั้ง น้ี ต้องค านึงถึงข้อดี
และข้อเสียอย่างถี่ถ้วน อาทิ การจะด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ น้ัน ต้องสะสม
ประสบการณ์การท างานในพื้นที่ร่วมกับประชาชนอย่างมาก การจ ากัดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
อาจส่งผลกระทบได้  

๓.๑๐ ควรปรับขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูปของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่  ๕ โดยเรียงล าดับ 
ดังน้ี (๑) การจัดท าข้อเสนอ (๒) การผลักดันข้อเสนอ และ (๓) หลักการส าคัญของข้อเสนอ 

๔. มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับป รุง) และมอบหมาย 
ฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นและประเด็นอภิปรายในที่ประชุมประกอบการปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศเพิ่มเติม และน าเสนอที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะตามขั้นตอนต่อไป  

วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงการประชุมที่ส าคัญที่ก าลังจะจัดขึ้น ได้แก่ (๑) การประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ เพื่อพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๒) การประชุมที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และ
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา จะจัดขึ้นระหว่างรองนายกรัฐมนตรีที่ รับผิดชอบ
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ และส านักงานฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ประสานก าหนดวันและเวลาส าหรับการประชุมดงักลา่ว และ (๓) การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๒. ที่ประชุมได้หารือการก าหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ าเดือน โดยอาจเป็นลักษณะ 
การประชุมในวันอังคารที่สองของทุกเดือน 

๓. มติที่ประชุม  
๓.๑ รับทราบการประชุมที่ส าคัญที่ก าลังจะจัดขึ้นตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้ง 
๓.๒ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกรรมการฯ เพื่อก าหนดวันและเวลาประชุมประจ าเดือนของ 

คณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสมต่อไป 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น. 

 

 

(นายกฤตกร  เชษฐชัยวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


