ขอบเขตงานเบือ้ งต้ น
(Term of Reference)
โครงการการขับเคลือ่ นประเด็นสาคัญในรัฐธรรมนูญเพือ่ การปฏิรูปประเทศ
หลักการและเหตุผล
การปฏิ รู ปประเทศเป็ นวาระแห่ ง ชาติ ที่รั ฐ ธรรมนู ญ บัญญัติใ ห้มี การดาเนิ น การเพื่ อบรรลุ
เป้ าหมาย 3 ประการ คือ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรี ยบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกบั
การพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุ ข เป็ นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุ ข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข การศึกษาวิจยั เพื่อสารวจ
องค์ความรู้และนาเสนอแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาคัญในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะด้านการเมือง
กฎหมาย การบริ หารราชการแผ่นดิน และประเด็นเชิ งนโยบายอื่นๆ เป็ นเป้ าหมายและขอบเขตของ
โครงการนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อสารวจองค์ความรู้และนาเสนอแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กฎหมาย
การบริ หารราชการแผ่นดิน และการจัดทานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ขอบเขตของการวิจยั
สารวจองค์ความรู้และจัดทาข้อเสนอแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในประเด็นใด
ประเด็ น หรื อ หลายประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ตามที่ บัญ ญัติ ไ ว้ใ นมาตรา 257 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนี้
- การปฏิ รู ป ด้า นการเมื อ ง ให้ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้าใจที่ ถูกต้ องเกี่ ย วกับ ระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ท์ รงเป็ นประมุ ข ให้กิจกรรมของพรรคการเมื องเปิ ดเผยและ
ตรวจสอบได้ ให้มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ฯลฯ
- การปฏิรูปด้านการบริ หารราชการแผ่นดิ น ให้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้ปรับปรุ ง
โครงสร้างการบริ หารงานของรัฐให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

- การปฏิรูปด้านกฎหมาย ให้ใช้การขออนุญาตคณะกรรมการเท่าที่จาเป็ น ให้ปฏิรูปการสอน
กฎหมายให้มีจริ ยธรรม ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ
- การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ กาหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน สร้ างวัฒนธรรม
ให้บริ การประชาชนสะดวกรวดเร็ ว ปรับปรุ งภาระหน้าที่ของตารวจ ฯลฯ
- การปฏิรูปด้านการศึกษา ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ให้ครู มีจิตวิญญาณความเป็ นครู ให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามความถนัด ฯลฯ
- การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ เสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย ปรับปรุ งระบบ
ภาษีให้เป็ นธรรม เสริ มสร้างระบบสหกรณ์ ฯลฯ
- การปฏิรูปด้านอื่นๆ ให้มีระบบจัดการน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ ให้กระจายการถือครองที่ดินอย่าง
เป็ นธรรม ให้มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิ ทธิภาพ ฯลฯ
วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษา
การวิจัย โดยเลื อกใช้ร ะเบี ยบการศึ ก ษาและวิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ งปริ มาณหรื อเชิ ง คุ ณภาพที่
เหมาะสมกับประเด็นการปฏิรูปประเทศที่เลือก
ระยะเวลาทีท่ าการศึกษา
12 เดือน นับแต่วนั ลงนามในสัญญา
สิ่ งทีต่ ้ องนาส่ ง
1. รายงานเริ่ มงาน (inception report)
2. รายงานการวิจยั ฉบับร่ าง (interim report)
3. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (final report) ตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
3.1 รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ในรู ปแบบเอกสาร จานวน 5 เล่ม โดยในรู ปเล่ม
รายงานต้องประกอบด้วยบทสรุ ปผูบ้ ริ หารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2 รายงานผลการศึ กษาฉบับสมบูรณ์ (ตามข้อ 3.1)ในรู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิ คส์
บันทึกลงแผ่น CD จานวน 2 แผ่น ในรู ปแบบไฟล์ word (นามสกุล .doc หรื อ .docx) และใน
รู ปแบบไฟล์ PDF ตามลาดับ
3.3 การเผยแพร่ ผลการศึกษาต่อสาธารณะโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูจ้ ดั สัมมนานาเสนอรายงาน
ผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. องค์ความรู้ ดา้ นการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิ ปไตยที่ทนั สมัย ประยุกต์ใช้ได้จริ ง
และสอดคล้องกับเป้ าหมายการปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560
2. แนวทางที่เป็ นวิชาการและมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับสาหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ในประเด็นสาคัญที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 257 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

