
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ ห้องประหยัด บุรณศิริ 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. นายสุภาพ คลี่ขจาย    กรรมการ 
๗. นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี    กรรมการ 
๘. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ    กรรมการ 
๙. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม   กรรมการ 
๑๐. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายกฤตกร เชษฐชัยวงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ 

กรรมการผู้ลาประชุม 
๑. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่    ติดภารกิจ 
๒. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ    ติดภารกิจ 
๓. นายเจษฎ์ โทณะวณิก    ติดภารกิจ 
๔. นายสัคพัศ แสงฉาย    ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.- ๑๐. เจ้าหน้าที่ สศช.  จ านวน  ๑๐  คน 

เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
๑. ประธานกรรมการฯ กล่าวต้อนรับกรรมการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระวาระ 

๒. มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 

ด้านการเมือง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   
ณ ห้องสุนทร หงส์ลดารมภ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒. มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  

 



๒ 

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

วาระการประชุมที่ ๓.๑  ความคืบหน้า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งความคืบหน้า (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑.๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ได้มีมติที่ประชุมที่ส าคัญสรุปได้ได้นี้ 
๑.๑.๑ ที ่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง )  ตามที่

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน เสนอ พร้อมทั้งมอบหมาย สศช. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

๑.๑.๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ตามที่ส านักงานฯ เสนอ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานระยะต่อไป เมื่อแผนฯ 
ประกาศบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน ากิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ไป
ด าเนินการต่อตามข้ันตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งมีแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนฯ ในระยะต่อไป รวม ๖ ประเด็น ดังนี้ 
(๑) การด าเนินกิจกรรมของแผนเดิมคู่ขนานกับกิจกรรม Big Rock โดยมอบหมายให้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน 
(๒) การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  

โดยมอบหมาย ส านักงานฯ จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม  
Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่
หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการน าไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง 

(๓) การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื ่อนแผนการปฏิรูปประเทศ มอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนการ
ขับเคลื ่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ ่งแสดงรายการโครงการ/การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock และส่งผล
ต่อการบรรลุผลอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละประเด็นปฏิรูปโดยระบุวงเงินและที่มาของเงินงบประมาณ  

(๔) คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดท าความเชื่อมโยงของ
กิจกรรม Big Rock เพ่ือสะท้อนภาพรวมของการด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงและ
สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

(๕) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยขอให้
ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนิน
โครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock เพื่อให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศ
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(๖) การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนฯ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
และส านักงานฯ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย ส านักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ส านักงาน ป.ย.ป.) ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนา



๓ 

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock 

๑.๑.๓ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดม้ีมติเห็นชอบตามท่ีส านักงานฯ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ดังนี้ 
(๑) เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

(๒) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) โดยให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ส านักงานฯ ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 

๑.๑.๔ การด าเนินการในระยะต่อไป 
มาตรา ๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะท าเป็นแผน
เดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บท และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือ
ทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป 

๒. มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระการประชุมที ่๔.๑  การมอบหมายผู้แทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ตามที่ได้มี

หนังสือถึง ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพ่ือเชิญเข้าร่วมการประชุมในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองซึ่งก าหนดให้มีการประชุมในวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่  
๑.๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... 

รัฐสภา ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๗.๑๔/๘๔๗๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
พ.ศ. ... เพ่ือพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกเสียงประชามติที่ผ่านมาของประเทศไทย 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นรายมาตรา  

๑.๒ ส านักงาน ป.ย.ป. ได้มีหนังสือ ส านักงาน ป.ย.ป. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๑/๘๔๖ ลงวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศช่วงปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕” เพ่ือสร้างการรับรู้และการท าความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ให้กับเครือข่าย ป.ย.ป. กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๒.๑ การออกเสียงประชามติที่มีการศึกษาเทียบเคียง ในการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง

ประชามติฯ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส แต่ยังมีต้นแบบของประเทศอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามา
ศึกษาเทียบเคียงเป็นตัวแบบได้  อาทิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการใช้
กระบวนการออกเสียงประชามติบ่อยครั้ง เพราะประเทศมีขนาดเล็กและมักจะมีประเด็นที่โต้แย้ง
กันบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามสังคมไทยเองก็มีโอกาสที่จะเผชิญกับความขัดแย้ง พ้ืนฐานสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องศึกษากลไก วิธีการ ในการออกเสียงประชามติเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้แก้ไข



๔ 

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ควรศึกษาแนวทางการออก
เสียงประชามติ เนื่องจากมีประเด็นในการออกเสียงประชามติที่ส าคัญคือการถกเถียงกับประเทศ
อังกฤษเกี่ยวกับสถานะของพระราชินีอลิซาเบธเป็นประมุขของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ 

๒.๒ การออกเสียงประชามติของประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะเป็นค าถามพ่วงไปกับการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับประเด็นถกเถียงต่าง ๆ มิใช่การออกเสียงประชามติโดยตรง เห็นควรศึกษาประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒.๓ เห็นควรศึกษาถึง วิธีการ แนวทาง และกลไกในการออกเสียงประชามติที่มีความหลากหลาย 
เนื่องจากที่ผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหลายประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
การออกเสียงประชามติอยู่บ่อยครั้ง และแต่ละครั้งมีการใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการออกเสียง
ประชามติค่อนข้างสูง 

๒.๔ เห็นควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองทุกท่านมีโอกาสในการแสดงทัศนะ ความเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน และข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทาง
การเมืองในปัจจุบันผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงสาธารณชนได้ 

๓. มติที่ประชุม 
๓.๑ เห็นชอบมอบหมาย นายปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นผู้แทน

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. ... รัฐสภา และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานนายเจษฎ์ โทณะวณิก 
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพ่ือเป็นผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมของ ส านักงาน ป.ย.ป. ต่อไป 

๓.๒ เห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบ 
การเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองต่อคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระการประชุมที ่๔.๒  การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ 
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป

ประเทศสู่การปฏิบัติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ 
และเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งจัดท าแผนการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปฯ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรม Big Rock เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอามารี วอเตอร์เกท 
โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑.๑ วัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ตระหนักถึงเป้าหมาย

และกระบวนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวมทั้งขั้นตอน
และวิธีการในการแปลงไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนร่วมกันจัดท าแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  

๑.๒ ผู้ที่ เกี่ ยวข้องในการขับเคลื่ อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่ การบรรลุผล ประกอบด้วย  
(๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนติดตามในระดับนโยบาย 
รวมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และพิจารณาความเหมาะสมของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  
(๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานร่วมด าเนินการ ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock (๓) หน่วยงานร่วมด าเนินการ รับประเด็นที่เกี่ยวข้องไป
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม Big Rock และขับเคลื่อนโครงการ/การ



๕ 

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

ด าเนินการดังกล่าวเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม Big Rock ตลอดจนรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/การด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่ก าหนด และ (๔) ส านักงานฯ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการฯ สนับสนุนการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ  
การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทราบ  
ทุก ๓ เดือน ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการประจ าปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

๑.๓ การจัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ (๑) คณะกรรมการปฏิรูปและหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกันก าหนดหน่วยงานร่วม
ด าเนินการในการขับเคลื่อนขั้นตอนของกิจกรรม Big Rock ทั้งนี้ หน่วยงานร่วมด าเนินการต้องมี
โครงการสนับสนุนกิจกรรม Big Rock (๒) ระบุเป้าหมายย่อย (MS) ซึ่งแปลงจากขั้นตอนและ
วิธีการของกิจกรรม Big Rock ในเล่ม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับตามขั้นตอนในเล่มฯ ทั้งนี้ 
ขั้นตอนที่แปลงจากในแผนฯ ไปสู่เป้าหมายย่อย (MS) อาจจะมีมากกว่า ๑ เป้าหมายย่อย (MS) 
และระบุช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการด าเนินการของในแต่ละเป้าหมายย่อย  และ  
(๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด าเนินการร่วมกันระบุรายละเอียดของ
โครงการ/การด าเนินการที่รองรับเป้าหมายย่อย (MS) โดยหน่วยงานร่วมด าเนินการทุก
หน่วยงานจ าเป็นต้องมีโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

๑.๔ การด าเนินงานระยะต่อไป 

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ (๑) มอบหมายกรรมการฯ รับผิดชอบในการพิจารณา
ให้ความเห็นและตรวจทานแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรมตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักเสนอ (๒) พิจารณาก าหนด หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อยของกิจกรรม Big Rock  
และแนวทางหรือลักษณะของโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของทั้ง ๕ กิจกรรม ในเบื้องต้น  
และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาการจัดท า
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่อไป 

๓. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 
๓.๑ ระบบการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) และระบบบัตรใบเดียวถือได้ว่าเป็นปฏิรูปการเมืองไทยใน

ระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะการปฏิรูปพรรคการเมืองและการเลือกตั้งซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง โดยพรรคการเมืองแต่ละพรรคจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนเพ่ือสร้าง
ความนิยมอยู่ตลอดเวลา 

 

ก าหนดการ รายละเอียด 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักส่งแผนขับเคลื่อนฯ มายัง สศช.  

ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนขับเคลื่อนฯ แล้วเสร็จ  

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สศช. น าข้อมูลรายละเอียดของแผนขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบ eMENSCR 

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการ เฉพาะที่ระบุไว้ใน
แผนขับเคลื่อนฯ บันทึกรายละเอียดข้อมูล M๑-M๕ ของโครงการปี ๒๕๖๔ 
ภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่ก าหนด 

ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานรอบสิ้นไตรมาส ๒  (M๖) ของทุกโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock 



๖ 

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

๓.๒ แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยภาครัฐไม่สามารถตามสถานการณ์ทางการเมืองที่มี
การขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบันได้ ประกอบกับฝ่ายความมั่นคงของภาครัฐเริ่มมี
มุมมองว่ากระแสการชุมนุมทางการเมืองเริ่มอ่อนแอลง ซึ่งยังคงเป็นมุมมองในการแก้ไขปัญหา
ทางการเมืองแบบดั้งเดิมที่ให้ความส าคัญกับกายภาพเป็นหลัก ทั้งนี้ มุมมองการแก้ไขปัญหาทางการ
เมืองแบบใหม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระแสการชุมนุมที่น าไปสู่ความคิดของประชาชนโดยจะ
เห็นได้ว่ากระแสความคิด การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ยังคงมีอยู่และขยาย
วงกว้างอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ แนวคิดในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองปัจจุบัน มี ๒ แนวทาง คือ แนวทางการรัฐประหาร และ
แนวทางสันติวิธี โดยควรประกอบด้วยหลัก ๕ ประการ ได้แก่ (๑) หลักสันติวิธี  (๒) หลัก
ประนีประนอม (๓) หลักความจริง (๔) หลักเหตุผล และ (๕) หลักความตรงไปตรงมา ซึ่งจะสามารถ
แก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ อาทิ ปัญหาการชุมนุมทางการเมือง ข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และการปฏิรูปสถาบัน 

๓.๔ การแสดงความเห็นที่เป็นกลางทางการเมือง เป็นสิ่งที่กระท าได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องของมุมมองทาง
การเมืองที่แตกต่างกัน โจทย์ที่ส าคัญในปัจจุบัน มี ๒ ประการได้แก่ (๑) ข้อเสนอของอาจารย์
นักวิชาการ เกี่ยวกับ Royal Hegemony และ (๒) ปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ จึงเห็นควร
เสนอให้มีแนวทางในการสร้าง Royal Hegemony และการตอบโต้แนวรบด้านสื่อต่างประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีบุคคลทั้งในและต่างประเทศ
ที่ได้ใช้ช่องทางดังกล่าวในการเผยแพร่ข่าวสารประเด็นต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างกว้างขวาง 

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจากพรรค Republican เป็นพรรค Democrat 
จะส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากแนวคิดของ Republican อยู่บนพ้ืนฐาน
ความต้องการให้ประเทศต่าง ๆ เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ประเด็นและกิจการภายในประเทศพันธมิตร ในขณะที่พรรค Democrat มักจะให้ความส าคัญกับ
การผลักดันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับสถานการณ์ทางการเมืองของ
ไทยในปัจจุบัน  

๓.๖ การปฏิรูประบบราชการจะเป็นการยกระดับรัฐไทยให้มีการด าเนินการกันอย่างบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโครงสร้างรัฐ
ไทยในปัจจุบันค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งปัญหาทางการเมืองของไทยส่วนใหญ่เกิดจากนักการเมือง  
โดยอ้างการเป็นตัวแทนของประชาชน และการแก้ไขปัญหาของรัฐต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ทันท่วงท ี

๓.๗ ควรน าความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองไปประมวล 
และวางเป็นกรอบแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกิจกรรม Big Rock น าไปเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม Big Rock ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๘ เห็นควรให้มีการเชิญหน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารทางการเมือง อาทิ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเท็จจริงทางการเมือง รวมทั้ง 
เห็นควรเชิญกลุ่มนักวิชาการที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองไว้ อาทิ กลุ่มนักวิชาการจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 

๔. มติที่ประชุม 
๔.๑ เห็นชอบการมอบหมายกรรมการฯ รับผิดชอบในการพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) ตามท่ีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเสนอ ดังต่อไปนี้ 



๗ 

 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม) 

 
กิจกรรม Big Rock กรรมการฯ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมขุ 

(๑) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  
(๒) นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ 
(๓) พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทุกระดับ 

(๑) นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี  
(๒) นายสุภาพ คลี่ขจาย 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

(๑) นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  
(๒) นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
(๓) นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค ์

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง (๑) นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ  
(๒) นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
(๓) นายนรชิต สิงหเสนี 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป 

(๑) นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี  
(๒) นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม 
(๓) นายเจษฎ์ โทณะวณิก 
(๔) นายธีรภัทร์  เสรีรังสรรค ์

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เป็นอ านาจของที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

๔.๒ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานขอเข้าพบ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองต่อไป 

วาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบก าหนดวันและเวลาของการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเป็นทุกวันอังคารที่สองของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. นั้น 
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๔ 

๒. มติทีป่ระชุม         รบัทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 

(นายกฤตกร  เชษฐชัยวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
กรรมการและเลขานุการฯ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


