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ส่วนที่ ๑ บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ก. ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการเมือง เพ่ือให้เกิดผลอย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด า เนินกิจกรรม
ทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 
ที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง า  
ไม่ว่าด้วยทางใด (๒) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และ
การคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด า รงต าแหน่งทาง
การเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม (๓) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศ
โฆษณานโยบายที ่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ ้มค่า และความเสี ่ยงอย่างรอบด้าน (๔) มีกลไกที่
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และ (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทุกระดับ (๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ (๔) การส่งเสริมการ
พัฒนาพรรคการเมือง และ (๕) การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

๑.๑) ข้อ ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  ๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 ๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๒.๑) ข้อ ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

 ๒.๒) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
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๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง 

๑.๑) ๐๑๐๑๐๒ คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

๑.๒) ๐๑๐๑๐๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

๒.๑) ๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ 
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

๒.๒) ๒๐๐๓๐๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง  
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๑) ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

๓) การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง 
ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

๔) พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่น
ในประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นหลัก 

กา รป ระ เ มิ น ส ถ า นก า ร ณ์ ค ว า ม เ ป็ น
ประชาธิปไตยของประเทศไทย 

๖๓ ๖๕ 

Democracy Index ๖.๗๕ ๗ 
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ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
ปัจจุบันการเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนมีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ประกอบกับชุดความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีการตีความที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเนื้อหาร่วมสมัย ใกล้ตัว และสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้อย่างสุจริต 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) ตัวช้ีวัด  
 ๒.๑) คะแนนด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของการประเมินสถานการณ์

ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๒) คะแนนด้านการยึดมั่นในหลักนิติธรรมของการประเมินสถานการณ์ความ

เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 ๒.๓) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความเป็น

ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 ๒.๔) คะแนนด้านการสนับสนุนประชาธิปไตยของการประเมินสถานการณ์ความเป็น

ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

สถาบันพระปกเกล้า 
๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

สถาบันพระปกเกล้า จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่ 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter (๒) โทรทัศน์ (๓) วิทยุ  
(๔) การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการเมืองที่สุจริต และน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 



 

๑-5 
 

 
๒) ขั้นตอนที่ ๒ ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเนื้อหาร่วมสมัย มีความใกล้ตัว สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ บทความ วีดิทัศน์ หลักสูตรการอบรม และหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสถานบันการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓) ขั้นตอนที่ ๓ บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ชุด

ความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ครอบคลุมและ
กระจายไปยังทุกกลุ่ม อาทิ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยให้ข้อมูลมีความเคลื่อนไหวและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
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๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ทุกระดับ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญเพ่ือเป็นการสร้างการยอมรับ 
และการด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่า 
ในปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการหรือการก าหนดนโยบายของภาครัฐ กระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนยังคงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแนวทาง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญ 
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ จึงควรให้ความส าคัญ 
กับการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง 

 ๒) ตัวช้ีวัด  
  ๒.๑) ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบำยและโครงกำร

ของรัฐที่ได้ด ำเนินกำรจนได้ข้อยุติเพิ่มขึ้น 
  ๒.๒) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความเป็น

ประชาธิปไตยของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
 ๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชา
สังคมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 
ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
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๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
 ที่ผ่านมา การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ทางการเมืองในสังคมไทยเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ การจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือเป็นบุคคลกลางในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง โดยการแก้ไขปัญหาในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเป็นรายกรณีไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไข
สถานการณต์่าง ๆ และส่งผลให้ความขัดแย้งขยายไปในวงกว้าง ดังนั้น จึงควรมีแนวทาง กลไก และมาตรการ
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม ให้เป็นหลัก 
ในการท าหน้าทีต่ิดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
ประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน 

 ๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมือง 

ในสังคมไทยลดลง 
๒) ตัวชี้วัด มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
 ๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 ๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและจัดท าข้อเสนอที่ประกอบด้วยแนวทาง กลไก และมาตรการ
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมในการท าหน้าที่
ติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาต ิทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ อาทิ แพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
๒) ขั้นตอนที่ ๒ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการ

ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและ
ขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
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๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
 พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยพรรคการเมืองเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคม เข้ากับสถาบันทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินและการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของภาครัฐ ดังนั้น 
การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์การเมืองที่มีคุณภาพและสุจริต โดย
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของประชาชนต่อพรรคการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง และการสนับสนุนพรรคการเมืองในการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม  
เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

๒) ตัวชี้วัด  
๒.๑) จ านวนสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
๒.๒) จ านวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
๒.๓) จ านวนตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ นักการเมือง
คุณภาพ การเลือกตั้งระดับชาติ และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและ
การเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองให้แก่ทุกภาคส่วน อาทิ พรรคการเมือง ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
๒) ขั้นตอนที่ ๒ สนับสนุนและผลักดันให้พรรคการเมืองด าเนินการให้เกิดการมีส่วน

ร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมืองอย่างเต็มที่ อาทิ การเพ่ิมสาขาพรรคการเมือง และการน าเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชน ตลอดจน
การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
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๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 
 ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยแต่ละความคิดเห็น  
ต่างมีข้อดีและข้อเสียเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดจนการร่างรัฐธรรมนูญ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเสนอข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของมาตราต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญ  
จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญให้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ  
มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม ตลอดจนมีการน าเสนอ 
แนวคิดและผลกระทบของมาตราต่าง ๆ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพ่ือให้ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขและการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 

๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
๑) เป้าหมาย โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม 

๒) ตัวชี้วัด มีข้อเสนอที่ระบุโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ 

๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  สถาบันพระปกเกล้า 
๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบ 
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

สถาบันพระปกเกล้า จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ขั้นตอนที่ ๑ ข้อเสนอกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่ก าหนดกระบวนการการร่าง
รัฐธรรมนูญในแต่หมวดและมาตราด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ และมีการ
ประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
  ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
  ๒) ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันการเผยแพร่กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถน าเสนอ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
  ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
  ๓) ขั้นตอนที่ ๓ กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญมีหลักการส าคัญประกอบด้วย  
(๑) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) การถ่วงดุลอ านาจ (check 
and balance) (๓) การแบ่งแยกอ านาจ (separation of power) (๔) ความรับผิดชอบ (accountability)  
(๕) การจ ากัดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมือง และ (๖) การป้องกันรัฐประหาร 
  ระยะเวลาด าเนินการ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  
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ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

สาระส าคัญโดยสังเขป มีหลักการและสาระส าคัญในการก าหนดให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ 
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. …. 
 สาระส าคัญโดยสังเขป มีหลักการและสาระส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยก าหนดให้มีการรับรองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมทั้งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 




