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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่ ๗/๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องสุนทร หงส์ลดารมภ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายปกรณ์ ปรียากร    ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์    กรรมการ 
๓. นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ   กรรมการ 
๔. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   กรรมการ 
๕. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
๖. นายเจษฎ์ โทณะวณิก    กรรมการ 
๗. นายสุภาพ คลี่ขจาย    กรรมการ 
๘. นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี    กรรมการ 
๙. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ    กรรมการ 
๑๐. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายสัคพัศ แสงฉาย    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 
๑๒. นายกฤตกร เชษฐชัยวงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 

กรรมการผู้ลาประชุม 
๑. นายนรชิต สิงหเสนี    ติดภารกิจ 
๒. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ    ติดภารกิจ 
๓. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม   ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

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

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

๑. ประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับกรรมการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระวาระ 

๒. มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 

ด้านการเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องเดช 
สนิทวงศ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

วาระการประชุมที่ ๓.๑  มติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งความเห็นและประเด็นอภิปรายที่ส าคัญ มติที่ประชุม และการด าเนินการในระยะ

ต่อไปของที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ต่อที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
๑.๑ ความเห็นและประเด็นอภิปรายที่ส าคัญ 

๑.๑.๑ การด าเนินงานของแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) เป็นการจัดท าและดึงกิจกรรมการปฏิรูปประเทศจากแผนการปฏิรูปประเทศ 
ฉบับเดิมมาเป็นกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ซึ่งจ าเป็นต้องสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนถึง 
แนวทางการด าเนินการส าหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่ไม่ได้เป็นกิจกรรม 
Big Rock ตามที่ส านักงานฯ ได้รายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งส านักงานฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป 

๑.๑.๒ การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ส านักงานฯ 
ควรมีการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock หลังจากที่ร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้รับความเห็นชอบตามข้ันตอนของกฎหมายครบถ้วนแล้ว 

๑.๑.๓ การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศมี
หน้าที่ขับเคลื่อนในระดับนโยบาย โดยสามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุม
หารือเพ่ือติดตามและเร่งรัดได้ ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศสามารถแจ้งมายังส านักงานฯ ให้ประสานไปยัง
ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ท าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศโดยด าเนินการ
ติดตามเร่งรัดผ่านช่องทางของกลุ่ม ป.ย.ป. ประจ ากระทรวงและหน่วยงานต่อไป 

๑.๑.๔ การลงพื้นที่เพื่อติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
แต่ละด้านจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับการลงพ้ืนที่และน าเสนอมายังส านักงานฯ  
เพ่ือพิจารณาประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกันในการลงพ้ืนที่ร่วมกัน ทั้งนี้  
ควรพิจารณาทางเลือกรูปแบบการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานควบคู่กันไป อาทิ 
การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑.๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จากมติที่ประชุมร่วม
ประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ก าหนดให้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
ที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้มีไม่เกิน ๑ คณะ และคณะละไม่เกินกว่า ๑๕ คน นั้น และด้วย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะมีความจ าเป็นในการต้องมีคณะอนุกรรมการฯ 
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการรวบรวมสถิติและความจ าเป็น 
ในการแต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการของทุกคณะ เ พ่ือพิจารณาแนวทางการแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 

๑.๒ มติที่ประชุมร่วมฯ 
๑.๒.๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ทั้ง ๑๓ ด้าน โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศน าความเห็นในที่ประชุมไป
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

ปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และส่งไปยังส านักงานฯ ภายในวันที่ 
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อไป 

๑.๒.๒ มอบหมายส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดท าเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง) ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป 

๑.๓ การด าเนินการในระยะต่อไป 
ส านักงานฯ จะน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศฉบับ
ปรับปรุงในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนบังคับใช้ต่อไป 

๒. มติที่ประชุม           รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
วาระการประชุมที่ ๓.๒  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานที่ประชุมทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์สู่ผู้น ารุ่นใหม่ โดยประเด็น
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นผู้น าที่มีศักยภาพในมิติต่าง ๆ สามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและตนเอง รวมทั้งก้าวสู่การเป็นแกนน านิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
และเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 
๑.๑ โครงการ Seed Project : การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ 
๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติผ่านแพลตฟอร์ม
สื่อสังคมออนไลน์ 

๒) เพ่ือสร้างบุคลากรแกนน าเยาวชนที่สามารถพัฒนาจนกลายเป็นต้นแบบที่ดีต่อเด็ก 
และเยาวชนโดยทั่วไป 

๓) เพ่ือสร้างและบริหารชุมชนบนสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับการขยายผลความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเก่ียวกับสังคม 

๔) เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตใจส านึกรักบ้านเกิด และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน/จังหวัดบ้านเกิด 

๑.๑.๒ ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
๑.๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นละ ๙๐ คน รวม ๑๐ รุ่น ได้แก่ ๑) ผู้แทนนักศึกษาและยาวชน ๒) 

ผู้แทนเครือข่ายเยาวชน ๓) ผู้แทนสภานิสิตนักศึกษา/องค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา 
๔) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ๕) ผู้แทน NGO และ ๖) สื่อมวลชน 

๑.๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) ผู้เข้าร่วมโครงการมีพ้ืนที่ให้แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งได้มีส่วนร่วม

ในการพิจารณาปัญหาและค้นหาความต้องการในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
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(ฉบับเวียนรายงานการประชุม) 

๒) ได้เครือข่ายเยาวชน-นักศึกษาที่เข้มแข็ง มีจิตใจรักในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนมีทัศนคติ
และความเข้าใจที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๓) ได้แนวทางการจัดท าโครงการ Seed Project ในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษาต่อไปในอนาคต 

๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ผู้น ารุ่นใหม่ (Young Creative Leaders Program) 
๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือสร้างทักษะให้กับเยาวชน สู่การเป็นผู้น าเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ค้นหาตนเอง สามารถ
ปลดล็อคศักยภาพในมิติต่าง ๆ และใช้ศักยภาพดังกล่าว สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
และตนเองได้จริงอย่างสร้างสรรค์ 

๒) เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้น าเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นก าลังพลในการผลักดันสังคมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี พร้อมทั้งเผยแพร่ทักษะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม 

๓) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเยาวชนไทย ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน 

๑.๒.๒ ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
๑.๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นละ ๑๕๐ คน รวม ๑๐ รุ่น ได้แก่ ๑) เยาวชนอายุระหว่าง ๑๖ – ๑๘ ปี 

และก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ๒) กลุ่มสภานักเรียน องค์การ
บริหารส่วนนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน หรือกลุ่มผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือเพ่ือนนักเรียนและสังคม 

๑.๒.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
เยาวชนสามารถค้นหาตนเองได้ ผ่านแบบประเมินตนเองซึ่งมีมาตรฐานสากล (A+ rating, 
Better Bureau company, Oakland, CA, USA) และได้รับการเสริมสร้างทักษะ ปลดล็อค
ศักยภาพในมิติต่าง ๆ การเป็นผู้น าเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน 

๒. มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าข้อเสนอดังกล่ าวส่งต่อไปยังสถาบัน
 พระปกเกล้าเพ่ือประกอบการพิจารณาการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้
 ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมเรื่อง ความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ถึงประธาน

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดย ส านักงาน ป.ย.ป. มีความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การเมือง (ฉบับปรับปรุง) ในประเด็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ ดังนี้ ๑) ไม่ขัดข้องในการก าหนดตัวชี้วัดที่ ๑ มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก  
และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม  
และ ๒) ตัวชี้วัดที่  ๒ คะแนนด้านเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรงของดัชนี 
ธรรมาภิบาลโลกสูงขึ้น ส านักงาน ป.ย.ป. เห็นว่าควรตัดตัวชี้วัดดังกล่าวออกเนื่องจาก ๒.๑) การจัดท าข้อเสนอ
ที่ประกอบด้วยแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัด
ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม ในการท าหน้าที่ ติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจไม่ส่งผลต่อคะแนนอย่างมีนัยส าคัญ  
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๒.๒) การด าเนินการเพื่อให้เห็นผลตามตัวชี้วัดคะแนนด้านเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความ
รุนแรงของดัชนีธรรมาภิบาลโลกสูงขึ้นอาจใช้เวลาด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดใน
ปี ๒๕๖๕ และ ๒.๓) การประเมินคะแนนดังกล่าวคะแนนที่ได้จะเป็นผลจากการส ารวจและเก็บข้อมูลย้อนหลัง 
๑ - ๒ ปี ซึ่งไม่อาจสะท้อนผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่ด าเนินการ
ในช่วงปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานการปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองตามความเห็นและมติที่
ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และความเห็นจากส านักงาน ป.ย.ป. 
แล้ว โดยสามารถสรุปสาระส าคัญร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒.  ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

๓. การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง 
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

๔. พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่น
ในประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นหลัก 

การประเมินสถานการณ์
ความเป็นประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 

๖๓ ๖๕ 

Democracy Index ๖.๗๕ ๗ 

๒.๒ ภาพรวมร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) 
๒.๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ตัวช้ีวัด  

๒.๑) คะแนนด้านการเคารพสิทธิ  เสรีภาพ และหน้าที่  ของการประเมิน
สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

๒.๒) คะแนนด้านการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ของการประเมินสถานการณ์ความ
เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

๒.๓) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ของการประเมินสถานการณ์ความ
เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

๒.๔) คะแนนด้านการสนับสนุนประชาธิปไตย ของการประเมินสถานการณ์ความ
เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพระปกเกล้า 
๔) ระยะเวลาด าเนินการรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ 
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง 
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๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความ

เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
๒.๒) ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นประเภทการเสนอความ

คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐที่ได้ด าเนินการจนได้ข้อยุติ
เพ่ิมข้ึน 

๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๔) ระยะเวลาด าเนินการรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองใน

สังคมไทยลดลง 
๒) ตัวชี้วัด มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
๓)  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๔) ระยะเวลาด าเนินการรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
๑) เป้าหมาย พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง 

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑) จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
๒.๒) จ านวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
๒.๓) จ านวนตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๔) ระยะเวลาด าเนินการรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม 

๒) ตัวชี้วัด มีข้อเสนอที่ระบุโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพ้ืน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ 

๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันพระปกเกล้า 
๔) ระยะเวลาด าเนินการรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

พ.ศ. ..... 
 วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 สาระส าคัญ : มีหลักการและสาระส าคัญในการก าหนดให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 
วัตถุประสงค์ : การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง โดยก าหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในขณะเดียวกันก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน   
สาระส าคัญ : มีหลักการและสาระส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดย ก าหนดให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๓.๑ การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐด้วย อาทิ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวจะสามารถผลิตเนื้อหาที่
ทันสมัยและมีเครื่องมือการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนได้มากกว่า และควรให้ความส าคัญกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวด้วย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนและมีการท างานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ หน่วยงานด้าน
การศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการตระหนักรู้และการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองตาม
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ต่อนักเรียนและนักศึกษาด้วย 

๓.๒ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรมี
สาระส าคัญที่สามารถปลูกฝังให้ประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตของประชาชนด้วย 

๓.๓ ควรพิจารณาตั้งอนุกรรมการส าหรับขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศทั้ง ๕ กิจกรรม ภายหลังที่ 
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศใช้ โดยให้กรรมการพิจารณาเสนอชื่อท่านละ
หนึ่งชื่อ เพื่อเป็นอนุกรรมการต่อไป 

๓.๔ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองในปัจจุบัน โดยอาจพิจารณาจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน อาทิ การเชิญแกนน าผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมพูดคุยหาทางออก  
โดยส านักงานฯ สามารถสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ควรมีการจัดท า
แผนด าเนินการและมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนต่อไป 

 

๔. มติที่ประชุม 
เห็นชอบใน (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ 
มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
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วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมพิจารณาวันและเวลาในการจัดประชุมรายเดือนตามมติที่ ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ โดยก าหนดให้เป็นทุกวัน
อังคารที่สองของแต่ละเดือน เวลา ๙.๓๐ น. ณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒. มติทีป่ระชุม   เห็นชอบวันและเวลาการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเป็น
  ทุกวันอังคารที่สองของแต่ละเดือน เวลา ๙.๓๐ น. ณ ส านักงานสภาพัฒนาการ
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าปฏิทินเพ่ือแจ้ง
 วันและเวลาที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

 

(นายกฤตกร  เชษฐชัยวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


