
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง01 ความม่ันคง

ยุทธศาสตรชา ติดาน
การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรม  
โดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ”



สถานการณ์การพัฒนาทางการเมืองและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่ผ ่านมา 
มีความท้าทายอย่างสูง ความขัดแย้งทางการเมืองน�าไปสู่
ความรุนแรงหลายครั้ง ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้วนเวียน 
มาอย่างยาวนานตลอดช่วงเวลาของการเป็นประเทศ
ประชาธิปไตย ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้ง
จ�านวนมาก มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกแยกเป็นฝัก
เป็นฝ่ายและไม่เป็นมิตรต่อกัน โดยต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้าง
ความชอบธรรมในอ�านาจท่ีแตกต่างกนั ซึง่เกดิจากความเชือ่ 
ทัศนคติ และความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่แตกต่าง การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม นักการเมืองขาดคุณสมบัติและจริยธรรม 
และไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง 
เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พรรคการเมือง 
ถูกครอบง�าจากนายทุน ประเด็นต ่าง ๆ เหล ่านี้  
น�าประเทศไปสู ่ความไร ้ เสถียรภาพทางการเมือง  
และส ่งผลกระทบต ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และความมั่นคงของประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ
การจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยได้
ก�าหนดเป ้าหมายของแผนการปฏิ รูปประเทศด้าน
การเมือง ดังนี้ 

(1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป ็นประมุข มีส ่วนร ่วมในการด�าเนินกิจกรรม 

ทางการเมือง ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ  
รู ้ จั กยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจ ริต 
ที่ แตกต ่ างกัน และให ้ประชาชนใช ้สิทธิ เลือกตั้ ง 
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง�า
ไม่ว่าด้วยทางใด

(2) ให้การด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไป 
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมือง
พัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมี
อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิก
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่าง
แท้จริงในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการ 
คัด เ ลือกผู ้มีความรู ้ความสามารถ ซ่ือ สัตย ์สุจริต  
และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

(3) มีกลไกที่ก�าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมือง
ในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ 
ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

(4) มีกลไกที่ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
ต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

(5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
โดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1 2 3 4 5

การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและ

การมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

กลไกการแกไขปญหาความ

ขัดแยงโดยสันติวิธีและการรู

รักสามัคคีของสังคมไทย

การกระจายอํานาจ 

การปกครองสวนทองถิ่น

และการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนธรรม

การเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียง

ธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ

การสรางรัฐธรรมาธิปไตย

ภำพรวมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
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ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
วัฒนธรรมทางการเมือง ค่านิยมและทัศนคติ ปัจจุบัน 
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนมีอย่าง
กว้างขวาง ผ่านกิจกรรมและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นทางการเมืองในหลายลักษณะ
ยังคงมีแนวโน้มที่น�าไปสู ่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการ 
ไม่ยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง ซึ่งมีโอกาสท่ีจะน�าไปสู่
ความรุนแรงได้ ทั้งนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป ็นประมุขอย ่างถูกต ้องและเหมาะสมให ้กับ
ประชาชนเป็นประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญ ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการให้แก่ประชาชนในทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม
และทัศนคติต่อประชาธิปไตยที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 
อนัเป็นการสร้างพืน้ฐานของประชาธิปไตยให้เข้มแขง็ต่อไป

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย  
ถึงแม้กระแสความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน 
ในประเทศจะมีแนวโน ้มสูงข้ึน การมีส ่วนร ่วมทาง 
การเมืองตามช่องทางหรือกลไกตามกฎหมายยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันผลักดัน 
ให ้ เพิ่มขึ้น อย ่างเช ่น สัดส ่วนผู ้มาใช ้สิทธิ เลือกตั้ง 
ต่อจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังยังน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 
อยู่มาก ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน 
ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาให้สูงข้ึนได้ ดังนั้น หน่วยงานที่
เก่ียวข้องควรเร่งด�าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับต่าง ๆ โดยอาจสร้างการตระหนักรู้ให้
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง ตลอดจนการสร ้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ

กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ปัจจุบันมีกระบวนการ
และกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และถ ่วงดุล  
การด�าเนินการของรัฐทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ประจ�า อย่างไรก็ตาม การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
เข้าถึงกระบวนการและกลไกต่าง ๆ ให้กับประชาชน  
ยังเป็นประเด็นท้าทายท่ีภาครัฐต้องให้ความส�าคัญ  
ตลอดจนเพิ่มการพัฒนาการด�าเนินการของกระบวนการ
และกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และถ ่วงดุล  
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้างการตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อมูล
ให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการและกลไกดังกล่าว 
ตลอดจนเร่งพัฒนามาตรการการบังคับใช้กระบวนการ
และกลไก เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุล  
มีประสิทธิภาพและยุ ติธรรม ท้ัง นี้  อาจพิจารณา 
น�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการ
เผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การติดตาม  
และการตรวจสอบ ตลอดจนให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
ในการเสนอแนะและให้ความเหน็ต่อการด�าเนนิการต่าง ๆ
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0102

เรือ่งและประเดน็ปฏิรูปที ่2 กลไกการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งโดยสันติวธิแีละการรู้รกัสามคัคีของสงัคมไทย 

การด�าเนินการท่ีผ่านมามุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ และการพัฒนากลไกหรือมาตรการต่าง ๆ เช่น การด�าเนิน 
โครงการปลูกฝังจิตส�านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ เพ่ือเสริมสร้างจิตส�านึกเรียน 
รู้เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง และการด�าเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยจากปัญหาการใช้ความรุนแรงด้วยสันติวิธี  

สรุปกำรด�ำเนินงำนของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
0101

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ มีลักษณะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีร่วมของประชาชน การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมุ่งให้
ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดี

0105
เร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่5 การสร้างรฐัธรรมาธปิไตย 

ที่ผ ่านมาได้ด�าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย อาทิ โครงการ 
ผลติสือ่และกจิกรรมต่าง ๆ โครงการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและบุคลากรภาครัฐ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ

0103
เร่ืองและประเด็นปฏริปูที ่3 การกระจายอ�านาจ การปกครองส่วนท้องถิน่ และการจดัสรรทรพัยากรทีเ่ป็นธรรม 
ได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายในการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
โดยได้ด�าเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ 
ความพร้อมในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของ อปท. เช่น การให้บริการสาธารณะประชาชน ความพร้อมในการรองรับ
ภารกิจถ่ายโอนต่าง ๆ อีกท้ังมีการด�าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความต่ืนตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยตนเอง

0104
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 

ทีผ่่านมาได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ผลกัดนัการบรรลุเป้าหมายในการให้มเีลือกต้ังทีสุ่จริตเทีย่งธรรม และเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 โดยได้มีการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเลือกตั้ง 
การจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนการตรวจสอบหลังการเลือกตั้ง เพื่อผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
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สังคมไทยยงัคงประสบปัญหาจากการท่ี 
ประชาชนยงัมทีศันคต ิค่านยิม ความเช่ือ 
และความเข้าใจในหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุขที่แตกต่างกัน และยังมี
ประชาชนในหลายกลุ ่มเป ้าหมาย 
ที่ขาดโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู ้
ที่เก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติ
ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการ
สร ้างสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคน
สามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสงบ อย่างไรกต็าม การเสรมิสร้างวฒันธรรมทางการเมอืงและการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้น โดย the Economist Intelligence Units ได้ประเมิน
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในปี 2562 พบว่า คะแนนของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 
นับตั้งแต่ก่อนมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในปี 2560 (5.0 คะแนน) มีพัฒนาการที่ดีขึ้นใน 
ปี 2562 (6.25 คะแนน) ซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียนร่วมกับสิงคโปร์และมาเลเซีย พร้อมกัน
นั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนมีแนวโน้มการพัฒนาในทิศทางท่ีดีข้ึนจากปี 2560 (5.0 คะแนน)  
ถึงปี 2562 (6.11) ซึ่งอยู่ในล�าดับที่ 3 ของอาเซียนร่วมกับอินโดนีเซียอีกด้วย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

0101 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  

ในช่วงที่ผ ่านมาการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ประเด็นการปฏิรูปเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีลักษณะการด�าเนินงานที่มุ่ง
สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ โดยได้ด�าเนินโครงการเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และโครงการ
ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้
ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นกระบวน
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อย ่างไรก็ตาม การส ่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง 
เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบหน่ึง ซึ่งมีทั้ง 
รูปแบบทางตรงและทางอ้อม โดยการด�าเนินการที่ผ่านมา 
เน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการให้ความรู ้
และการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะของการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมือง ทางอ้อม ดังนั้น ประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญ 
คือการส่งเสริม การเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยทางตรง
ควบคู่ไปด้วย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มใน
ชมุชน และสถาบนั พรรคการเมือง รัฐสภา และหน่วยงาน
ของรัฐ และการใช้สิทธิของตนผ่านการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ

ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�าเนินการส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้
ประชาชนได้รับประสบการณ์และเรียนรู ้วัฒนธรรมทาง 
การเมอืงโดยตรง อาท ิโครงการส่งเสรมิบทบาทการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการก�าหนดนโยบายสาธารณะ การจัดให้
มีการเลือกตั้งท้องถิ่นและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความตระหนกัรูใ้นความส�าคัญของกระบวนการการเลอืกตัง้
ท้องถิ่น ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเ มืองให ้ เน ้นการปฏิ บัติ เพิ่ มขึ้ น 
ผ ่านกิจกรรมการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผู ้ เรียน 
ทั้งในและนอกระบบ

0101
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สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมายังมีความขัดแย้งทางการเมืองและการใช ้
ความรุนแรงในหลายครั้ง เกิดความคิดเห็นที่แตกแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายและความไม่ไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ส่งผลให้เกิดการบ่ันทอนศักยภาพในการพัฒนาและเสถียรภาพการบริหารประเทศ  
รวมทั้งการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศขาดความต่อเนื่อง จึงมีความจ�าเป็น
ที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้รักสามัคคีปรองดอง มีความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ยอมรับและเคารพความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน โดยดัชนีธรรมาภิบาลโลก  
(World Wide Governance Indicators) จัดท�าโดยธนาคารโลก ได้ประเมินเสถียรภาพทางการ
เมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and Absence of Violence) พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ ตั้งแต่ ปี 2559 (14.29) ถึงปี 2561 (19.52) ทั้งนี้ เสถียรภาพ
ทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรงของไทยยังเป็นประเด็นส�าคัญที่จ�าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนพบว่า ประเทศไทยยังคงอยู่ล�าดับ 
ที่ 8 ของประเทศในอาเซียน 

กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคี 
ของสังคมไทย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  0102

ที่มา: Worldwide Governance Indicators, World Bank Group
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ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของประเด็นกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
และการรู ้รักสามัคคีของสังคมไทย ได้มุ ่งเน้นในการสร้างการตระหนักรู ้ การพัฒนากลไกและมาตรการต่าง ๆ 
โดยได้ด�าเนินโครงการปลูกฝังจิตส�านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
คิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง ให้กับประชาชน 
เยาวชน และจิตอาสา นอกจากน้ี ยังได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบด้วยสันติวิธี อาทิ 
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

ทั้งน้ี ความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายของกลไกการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคี
ของสังคมไทย คือ การปลูกฝังประชาชนให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมการเคารพความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่  
แตกต่าง โดยจ�าเป็นต้องปลูกฝังตัง้แต่เยาว์วัยและด�าเนนิการ
อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัย และการมีกลไกการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี โดยมีกระบวนการท่ี 
เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการทั้ง 2 ลักษณะควบคู่กันไป

0102

ดังนั้น ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องควรเร่งด�าเนินการปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยมประชาธิปไตย และการเคารพความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต ่าง อาทิ  โครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
ที่เน้นการสร้างทัศนคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ อีกทั้ง
ด�าเนินโครงการที่ เกี่ยวข ้องกับการสื่อสาร เผยแพร่  
การอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมดังกล่าว 
นอกจากนี้  ควรเร ่งด�าเนินโครงการสร ้างกลไกและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี  
รวมท้ังขยายช่องทางของกลไกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว อาทิ 
รัฐสภา ศาล และองค์กรอิสระ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 
ความยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย   
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หลังจากปี 2540 การกระจายอ�านาจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นภารกิจส�าคัญเพื่อให้ท้องถิ่นได้มีบทบาทที่เหมาะสม และให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และส่งเสริมให้
ประชาชนได้เรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมและใช้
อ�านาจของตนเองในทางตรง เมื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
จะน�าไปสู่การเมืองการปกครองระดับชาติที่มีความเข้มแข็งตามไปด้วย ซ่ึงในปัจจุบันสถานการณ ์
การกระจายอ�านาจให้ อปท. โดยเฉพาะด้านการเงินการคลัง มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง
ไม่ประสบความส�าเร็จมากนักเมื่อเทียบกับในช่วงปี 2544 - 2546 ที่รัฐบาลเร่งจัดสรรภาษี เงินอุดหนุน 
และรายได้อื่น ๆ ให้แก่ อปท. เพื่อให้ครบก�าหนดตามเป้าหมาย คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ที่ก�าหนดใน
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจฯ นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า 
ได้รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ปี 2561 โดยประเมินการกระจายอ�านาจในรูปแบบของ
ความเป็นสถาบันของ อปท. และการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ความเป็นสถาบันของ อปท.  
อยู่ที่ระดับ 3.28 และการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ที่ระดับ 2.88 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง แต่จะต้อง 
ส่งเสริมการพัฒนาภาคพลเมืองให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

การกระจายอ�านาจ  
การปกครองส่วนท้องถิ่น  
และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  0103

รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ปี 2562

ที่มา: รายงานสถานการณ์การกระจายอ�านาจ ปี 2561, สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรัฐบาล

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเมือง 
ในประเด็นการกระจายอ�านาจและการจัดสรรทรัพยากร 
ให้แก่ อปท. ในปี 2562 ได้มีการด�าเนินโครงการประเมิน
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพข อ งอ งค ์ ก รปก ค รอ ง ส ่ ว นท ้ อ ง ถิ่ น  
(Local Performance Assessment : LPA) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ ศักยภาพ ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ ่อน  
ของ อปท. เพื่อน�าไปใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของ อปท. ในการปฏิบัติราชการและจัดการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน และโครงการการประชาสัมพันธ์
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เพื่อกระตุ ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการไปใช ้
สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง
 
อย่างไรก็ตามความท้าทายในการขับเคลื่อนประเด็นการ 
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการ 

ถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรเพื่อให้ท้องถิ่นมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการท้องที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน และการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง โดยในช่วงที่ผ่านมา 
นโยบายของรัฐเก่ียวกับการกระจายอ�านาจยังคงขาด 
ความต่อเนื่อง มีการเปล่ียนแปลงไปตามวาระในการเข้ามา 
บริหารประเทศของรัฐบาล

ดังนั้น ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการ 
ด�าเนินการตามเป้าหมายในการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ 
กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและควรเร่งด�าเนิน
โครงการการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส�าคัญและมี
ส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจและเตรียมการส�าหรับการเลือกต้ัง 
ท้องถิ่นที่จะมาถึง
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การเลอืกตัง้เป็นกระบวนการทางการเมือง 
ที่ ส� า คัญ ในระบอบการปกครอ ง 
แบบประชาธิปไตย ที่เชื่อว่าอ�านาจ
อธิปไตยหรืออ� านาจสูง สุดในการ
ป ก ค ร อ ง เ ป ็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
และเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในการเลือกผู้แทนของ
ตนเพื่อไปใช ้อ�านาจแทนตนในการ
บริหารบ ้านเมืองทั้ ง ในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้การเลือกต้ังจะ
สัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป ้าหมายแห่ง
เจตนารมณ์ของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยได้นั้น การเลือกตั้งจะ
ต ้องด�าเนินไปด้วยความเรียบร ้อย 
สุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการเลือกตั้งจะต้องไม่กระท�า
การอันเป็นการละเมิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาการเลือกตั้งของไทยยังเกิดปัญหาในหลายประเด็น  
เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง การละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง และประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง โดยสะท้อนได้จากการประเมินภาพรวมการจัดการเลือกตั้ง
ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2561 โดย Perception of Electoral Integrity Index พบว่าภาพลักษณ์เรื่อง
การเลือกตั้งของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 51 คะแนน ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 6 ในอาเซียน โดยประเทศไทย
ได้รับคะแนนมากที่สุดจากมิติกฎหมายการเลือกตั้ง ในขณะที่มิติผลลัพธ์หลังการเลือกตั้งได้รับคะแนน
น้อยที่สุด ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวได้รายงานสถานการณ์ภายในปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่มี
การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 นอกจากน้ี สัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในปี 2562 ของไทยอยู่ที ่
ร้อยละ 74.69 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่ประเทศที่ได้รับคะแนนอันดับหน่ึงจาก Perception of  
Electoral Integrity Index อย่างเดนมาร์กมีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังร้อยละ 84.60 และประเทศท่ีได้รับ
คะแนนเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย อยู่ท่ีร้อยละ 81.93 อีกท้ัง การคัดค้านการเลือกตั้ง 
ในปี 2562 ของไทยมีจ�านวนที่เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 18 จากปี 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเด็น 
การเลือกตั้งที่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพัฒนาในมิติต่าง ๆ ต่อไป

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
เพ่ือการปฏิรูปประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0104
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ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเพ่ือผลักดันการบรรลุ
เป้าหมายในการให้มีเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 อาทิ 
โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และโครงการ
ชี้แจงแนวทางการด�าเนินการเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมาย 
ในการก�าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความเป็น
พลเมือง การสร้างวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ด�าเนินการเลือกตั้ง กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้แก่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง สื่อมวลชน  
และผู ้ ท่ี เ ก่ียวข ้องทั้งหมด ส�าหรับการเลือกตั้ง ท่ัวไป 
ในปี 2562 ได้มีโครงการส�าคัญ อาทิ การประชาสัมพันธ์  
การเตรยีมการและการจัดเลอืกตัง้ การตรวจสอบการเลอืกตัง้ 
และโครงการอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้
ถึงความส�าคัญของการเลือกตั้ง และส่งเสริมให้กระบวนการ
เลือกตั้งมีความสุจริตและโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีกฎหมาย
และกล ไก ในการสนั บสนุ น ให ้ เ กิ ดก า ร เ ลื อกตั้ ง ท่ี 
สุจริตเที่ยงธรรม และส่งเสริมให้การด�าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองต ้องเป ็นไปอย่างเป ิดเผย มีคุณธรรม  
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของประเด็นการเลือกตั้งที่สุจริต 
และเท่ียงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศให้ความส�าคัญกับ
การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการ 
เลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรม  
ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนั้นยังถือเป็น
ความท้าทายส�าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่ือสาร
และประชาสัมพันธ ์ เพื่อกระตุ ้นให ้ประชาชนเข ้ามา 
มีส ่วนร ่วมในการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการติดตามและ 
ตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสด้วย นอกจากนี้
แล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามี
บทบาทส�าคัญในการสื่อสารและกระจายข้อมูลต่าง ๆ 
สู ่ประชาชน ซึ่งนับเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและการน�าเทคโนโลยีดัง
กล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ดั ง น้ัน  นอกจากหน ่ วยงานหลัก ท่ี มีภาร กิจประจ� า 
ในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว 
ยังจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนอื่น ๆ ในการสร้างความ
ตระหนักรู ้ให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และสร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจน
ควรเร่งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาเป็นเคร่ืองมือ
ในการเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การติดตาม 
และการตรวจสอบการเลือกตั้งและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
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รฐัธรรมาธิปไตยมุง่สร้างรฐัท่ีมกีารยดึถือ
ประโยชน์ของปวงชนและส่วนรวม 
เป็นที่ตั้ง และยึดถือเหตุผล ความจริง  
ความถูกต้อง เป็นธรรมในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองของผู้มีอ�านาจในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น 
รัฐบาล ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  
และบคุลากรภาครฐั มเีป้าหมายเพือ่ให้ 
ผู ้ด�ารงต�าแหน ่งทางการเมืองเป ็น 
ผู ้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จรยิธรรมและธรรมาภบิาล มกีารควบคุม 
และการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซ่ึงเป้าหมายดังกล่าวสามารถสะท้อน 
ได้จากการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยสถาบันพระปกเกล้า  
ซ่ึงประเมนิความเป็นประชาธปิไตยด้วย 7 มิต ิดงันี ้การเคารพสทิธ ิเสรภีาพและหน้าที ่การยดึม่ันในหลกั

นิติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีทุนทางสังคม 
การเช่ือม่ันในสถาบันต่าง ๆ การสนับสนุนประชาธิปไตย 
และการต่อต้านการทุจริต โดยการประเมินในปี 2562 
(58.41) ค่าคะแนนน้อยลงกว่าปี 2561 (60.02) ซึง่ถอืว่ามี
ความเป็นประชาธิปไตยในระดับปานกลางที่ยังต้องพัฒนา 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีทุนทางสังคม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบัภาพรวมของการประเมนิ Democracy Index 
2562 (6.32 คะแนน) โดย the Economist Intelligence 
Unites ได้จดัอนัดบัประชาธปิไตยของประเทศไทยอยูอ่นัดบั
ท่ี 68 ของโลก และเป็นอันดับท่ี 4 ในอาเซียน โดยจัดอยู ่
ในกลุม่ประชาธิปไตยกลุม่ที ่2 จาก 4 กลุม่ ซึง่เป็นกลุ่มทีส่ทิธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานได ้รับการคุ ้มครองและมีรัฐบาล 
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง แต่ยังคงมีความท้าทายในการพัฒนา
ประชาธิปไตยอีกหลายมิต ิ ในการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศเพื่อไปสู่กลุ ่มท่ี 1 หรือ กลุ ่ม “ประชาธิปไตย 
ที่สมบูรณ์” (Full Democracy) อย่างประเทศนอร์เวย์ 
สวเีดน สหราชอาณาจกัร และอืน่ ๆ

การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5  0105
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ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายของ
ประเด็นการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย โดยได้ด�าเนินโครงการ
ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมอืงให้เป็นบุคคลทีน่่าเชือ่ถอื ศรทัธา และเป็นทีย่อมรบั
ของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้มีการผลิตสื่อและกิจกรรม
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ 
เกิดความละอายในการประพฤติมิชอบ และเกิดค่านิยม 
ในการไม่เพกิเฉยต่อพฤติกรรมทีไ่ม่มคีวามชอบธรรม

ทั้งนี้ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตยให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
คนเก่งและคนดใีห้มาบรหิารประเทศ พร้อมกับมกีารติดตาม 
ตรวจสอบและควบคุมการใช้อ�านาจรฐั โดยความท้าทายการ
บรรลุเป้าของการสร้างรัฐธรรมาธิปไตยคือ การมีคุณธรรม 
จรยิธรรม และธรรมาภบิาลของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
และบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาและการบังคับใช้กลไกหรือ
มาตรการต่าง ๆ ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุ ตลอดจน
การลงโทษการใช้อ�านาจรฐัของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
และบคุลากรภาครฐัในทางทีผ่ดิ

ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการ 
คดักรองบคุลากรเข้าสูต่�าแหน่งทางการเมือง โดยด�าเนนิการ
ก�าหนดมาตรฐานและคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองอย่างเคร่งครดัและไม่เลอืกปฏบัิต ิตลอดจนเร่ง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ 
และควบคุมการด�าเนินงานต่าง ๆ ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองและบุคลากรภาครัฐอย่างจริงจัง และบังคับใช ้
อย่างเท่าเทยีม

0105

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 01

47


