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ค าอธิบายสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ 
 
รูปแบบของรัฐ  
 

 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ งอันเดียว  
จะแบ่งแยกมิได้ 
 
รูปแบบการปกครอง 
 

 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ที่มาและผู้ใช้อ านาจอธิปไตย 
 

 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ 
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 
หลักการใช้อ านาจอธิปไตย  
 

 รัฐสภา คณ ะรัฐมนตรี  ศาล  องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค 
 

1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 

2. ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
เสมอกัน 

 
หลักความเป็นกฎหมายสูงสูดของรัฐธรรมนูญ 
 

1. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติหรือการกระท านั้น ใช้บังคับมิได้ 

2. ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้กระท าหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เมื่อเกิดกรณีปัญหาดังกล่าวขึ้น ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
และประธานองค์กรอิสระ เพื่อวินิจฉัย 
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สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 คงหลักการเดิม – แต่ปรับปรุงหลักการถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
เพื่อบรรเทาพระราชภาระ โดยบัญญัติเพิ่มเติมว่า พระมหากษัตริย์
จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระท าการถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้ 
และในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ พระมหากษัตริย์จะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่ 
ไปพลางก่อนได้ 
 
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
 

1. บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย การนับถือ
ศาสนาความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ครอบครัว เคหสถาน 
การแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารถึงกัน 
เสรีภาพในทางวิชาการ การเดินทางและการเลือกถิ่นที่ อยู่ 
การประกอบอาชีพ  การมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก  
การเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่ วยงานของรัฐ  การร้องทุกข์  การฟ้ องหน่ วยงานของรัฐ  
การรวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ชุมชน สมาคม สหกรณ์ 
สหภาพ สหพันธ์ ฯลฯ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการจัดตั้งพรรคการเมือง  
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2. บุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เป็นมารดาย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐทั้งก่อนและหลังการคลอดบุตร ผู้มีอายุ เกิน 60 ปี และไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพและบุคคลผู้ยากไร้ มีสิทธิได้รับ 
ความช่วยเหลือจากรัฐ 

3. บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพ 
ในการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งการ
ประกอบวิชาชีพ  

4. ทั้งบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติมีสิทธิจัดระบบสวัสดิการชุมชน มีสิทธิเสนอ
ความเห็นให้หน่วยงานของรัฐกระท าการหรือไม่กระท าการ 
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน รวมทั้งมีสิทธิฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐ 

5. บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของ
ผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กร
เหล่านี้สามารถรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรใหญ่เพื่อให้เกิดพลังในการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ 

6. นอกจากสิทธิและเสรีภาพข้างต้นแล้ว การใด 
ทีร่ัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมิได้ห้ามหรือก าหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพไว้ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระท าการนั้น ๆ 
ได้อย่างเสรี และถือว่าเป็นการกระท าที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 
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7. ส าหรับสิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ถึงแม้จะยังมิได้มีการตรากฎหมายนั้นขึ้น
ใช้บังคับ รัฐธรรมนูญนี้ก็รับรองว่า บุคคลหรือชุมชนสามารถใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพนั้นได้ทันทตีามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

8. อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
และชุมชนต้องเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม 
และบุคคลอ่ืนไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพกันอย่างเกินเลยเหมือนเช่น
หลายปีที่ผ่านมาจนท าให้บ้านเมืองเสียหาย ร่างรัฐธรรมนูญนี้จึงได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิและเสรีภาพไว้ชัดเจนว่า บุคคลและ
ชุมชนต้องไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเกินขอบเขต กล่าวคือ
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้น ต้อง ... 

(1) ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

(2) ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคมและประชาชน และ  

(3) ไมล่ะเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
9. เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเกินขอบเขต  

ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการนั้นสามารถใช้สิทธิทาง
ศาลผ่าน ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี เพื่อคุ้มครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของตนที่ถูกล่วงละเมิด รวมทั้ง เพื่อเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ หรือจะยื่นค าร้องต่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยตรง
เพื่อให้วินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็
ได้ ส าหรับบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ 
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10. นอกจากนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการตรากฎหมายแบบ 
ไม่มีเหตุมีผลหรือเพื่อพวกพ้อง หรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเกินสมควร ร่างรัฐธรรมนูญนี้จึงได้วางหลักในการตรา
กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติไว้ชัดเจนว่า กฎหมายที่จะตราขึ้นนั้น 
ต้อง ... 

(1) เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
(2) ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ กฎหมาย นั้นต้อง  

(ก) ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 
(ข) ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ

บุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
(ค) ไมก่ระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล  
(ง) ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและ

เสรีภาพไว้ด้วย และ 
(จ) มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป 

11.  ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นองค์กรที่มี
หน้าที่และอ านาจตรวจสอบว่า การตรากฎหมายเป็นไปตามหลักทั้ง 
5 ประการข้างต้น หรือที่เรียกกันว่า “การตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมาย” หรือไม ่ทั้งร่างกฎหมายที่ยังไม่มีผลใช้บังคับ 
และกฎหมาย ที่ใช้บังคับแล้ว 

12.  ถ้าเป็นร่างกฎหมาย - ส.ส. ส.ว. หรือนายกรัฐมนตรี 
สามารถร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยได้ 

13. ถ้าเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว – ประชาชนผู้เป็น
คู่ความในคดีอาจยกเป็นข้อต่อสู้ได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายใด 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลที่พิจารณาคดีนั้น ต้องส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป  
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หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 10 ประการ 
 
 ปวงชนชาวไทยมิได้มีแต่เฉพาะสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว
ข้างต้น แต่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม
ส่วนรวม ดังต่อไปนี้ด้วย 

1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์
ของชาติรวมตลอดทั้งสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความ
ร่วมมือในการบรรเทาสาธารณภัย  

3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และ

ไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
7. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดย

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 
8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์  และคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
มรดกทางวัฒนธรรม 

9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
10. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในทุกรูปแบบ  
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หน้าที่ของรัฐ 
 
 ร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้ก าหนดให้ “รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน” 
ด้วยเพื่อให้รัฐต้องด าเนินการในเรื่องที่ก าหนดให้แก่ประชาชน 
“ทุกคน” หรือ “ทุกชุมชน” เป็นการทั่วไป โดยที่ประชาชนแต่ละ
คนหรือแต่ละชุมชน “ไม่ต้องใช้สิทธิร้องขอ” ต่อไป  ถ้ารัฐไม่
กระท าตามหน้าที่ ก็จะเป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ถ้ากระท าหน้าที่ไม่ดี ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตามและ
เร่งรัดให้รัฐด าเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นได้  
 หน้าที่ของรัฐมีดังนี้ 

1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย ความมั่นคงแห่งชาติ  และความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

2. ดูแลให้มีการป ฏิบัติ ตามและบั งคับ ใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด 

3. จัดให้เด็กเล็ก (2 ขวบ จนถึงเข้าอนุบาล) ได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย การจัดให้เด็กทุกคนเริ่มต้นในวัยที่จะพัฒนาได้เช่นนี้จะท า
ให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอยู่ในชนบทหรือในเมืองจะมีโอกาส
ในการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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4. จัดให้เด็กได้รับการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ (อนุบาล 1 ถึง ม.3 รวม 12 ปี) โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

5. การศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กล่าว
ข้างต้น รัฐจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายทุกระดับเพียงใดก็ได้ ไม่มีอะไรใน
รัฐธรรมนูญห้ามไว้ 

6. เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว รัฐต้องต้องด าเนินการ
ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาตามความต้องการของแต่ละคน
ซึ่งมีความชอบหรือความถนัดแตกต่างกันไป ถ้ารัฐมีก าลังเงิน รัฐจะ
จัดโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่ายก็ได้  ถ้ารัฐไม่สามารถจัดให้ทุกคนได้  
ได้ก าหนดให้รัฐมีกองทุนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ขาดแคลน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่างผู้มีกับผู้ไม่มีทุนทรัพย์
ด้วยวิธีนี้ทุกคนที่ประสงค์จะศึกษามีโอกาสเท่าเทียมกัน 

7. การศึกษาทุกระดับนั้น ต้องสอนผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย 
และภูมิใจในชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และมีความสามารถใน
การปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  
ในอนาคตด้วย  

8. รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและ 
มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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9. รั ฐต้ อ งจั ดหรื อด า เนิ น การให้ มี ส าธา รณู ป โภค 
ขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  และต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

10. รัฐต้องคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่ งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยร่วมกับ
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และต้องระมัดระวังให้
เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด  

11. รัฐต้องอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และของชาติ และต้องจัดให้มีพื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

12. ถ้าการด าเนินการใด ๆ ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้
ผู้ใดด าเนินการ อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืน
ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง
ด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน (EHIA) และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย รวมทั้ งชุมชนและ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อน และต้องน ามาประกอบการพิจารณา
ด าเนินการหรืออนุญาตด้วย ถ้ามีผลกระทบเกิดขึ้น รัฐต้องเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม และโดยไม่ชักช้า 
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13. รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความ
ครอบครองของราชการที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือ
เป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่ว่านั้นได้โดยสะดวก 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้
โดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและระงับยับยั้งการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

14. รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้ 
วงโคจรของดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ 
รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้คลื่น
ความถ่ีนั้นด้วย 

15. รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
รวมตัวกันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเพราะประชาชนทุกคนเป็นผู้บริโภค 

16. รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงิน
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ไม่ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณฟุ่มเฟือยอย่างที่ผ่าน ๆ มา ไม่สร้างภาระรุงรังหนักหนา
สาหัสแก่ลูกหลานในอนาคต และมีระบบภาษีที่เป็นธรรม  
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17. รัฐต้องใช้มาตรการและกลไกเพื่อขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทุกรูปแบบ และจัดให้มีมาตรการและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ งกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือชี้เบาะแส โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 

1. จัดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล โดยยุทธศาสตร์ชาติจะ
ก าหนดวิสั ยทั ศน์  (Vision) ของชาติ  และแผน ยุทธศาสตร์ 
(Strategic plan) ที่ประชาชนทุกภาคส่วนและรัฐเห็นดีเห็นงาม
ร่วมกัน และร่วมมือกันในทุกทางเพื่อเป็นพลังในการช่วยกันท าให้
เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของชาติในระยะยาวเหมือนชาติ
อ่ืน ๆ มีตัวชี้วัดความคืบหน้าในการด าเนินการและความส าเร็จที่
ชัดเจนและเป็นสากล โดยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นด้วย 

2. ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลัก
ความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
กันและกันให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ  
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3. จัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม 
ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และ 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  

4. มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ โดยเคร่งครัดปราศจากการ
แทรกแซงหรือครอบง าใด  ๆ 

5. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสม
แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ 

6. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
โดยในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานนั้น รัฐพึงส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
เถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการ
และกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนา 
ในทุกกรณ ีและพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
มาตรการหรือกลไกป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลายพระพุทธศาสนา
ดังกล่าวด้วย  

7. จัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวิทยาการ
ให้เกิดความรู้ การพัฒนาการ และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ
สังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
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8. ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุขและไม่ถูกรบกวน แต่
ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย  

9. ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่ ส าคัญของสังคม จัดให้มีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่ อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง ส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี  
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 

10. ให้ความช่ วย เหลือ เด็ ก  เยาวชน สตรี  ผู้ สู งอายุ  
คนพิการ และผู้ยากไร้ ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม และให้การบ าบัด ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ถูกกระท า
การดังกล่าว 

11. จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมโดยค านึงถึงความจ าเป็น
และความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล 

12. วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพ
ของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และจัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตาม 
ผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความ
เจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
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13. มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชน
สามารถมีท่ีดินท ากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

14. จั ดให้ มี ท รั พยากรน้ าที่ มี คุ ณ ภาพและเพี ยงพอ 
ต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการอื่น 

15. จัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบ
เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและ
คุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินท ากินโดย 
การปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสม 

16. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานโดย
เหมาะสมกับศักยภาพและวัย มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับ
รายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 
และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการด ารงชีพเมื่อพ้น 
วัยท างานหรือยามชรานั่นเอง รวมทั้งจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

17. จัดระบบเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมี โอกาสได้ รับ
ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน (Inclusive and sustainable growth) 
อันเป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็นสากล สามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก  
แทนการมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีที่มือใครยาวสาวได้
สาวเอา มุ่งขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนา
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ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและ
ประเทศ โดยรัฐต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน 
ประกอบกัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาความเจริญทางวัตถุเป็นหลักอย่างเช่น
ที่ผ่าน ๆ มา 

18. ไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
เอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา 
ความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ 

19. ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพ
ให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อม
และขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

20. พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติ เป็น 
ผู้ให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

21. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไป
ตามระบบคุณธรรม และต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ
หรือกระท าการโดยมิชอบที่ เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง 
การปฏิบัติหน้าที่ หรือการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  
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22. จัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่ หมดความจ า เป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพที่ไม่จ าเป็นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งต้อง
จัดให้มีระบบการวิเคราะห์หรือตรวจสอบความจ าเป็นที่จะต้องมี
กฎหมาย และมีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกฉบับเป็น
ระยะ ๆ เพื่ อให้กฎหมายมีกลไกหรือมาตรการที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  

23. ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถู กต้ อ งเกี่ ย วกั บ การป กครองระบอบ ประชาธิป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และ
การอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 
 
ระบบเลือกตั้ง ส.ส. – กาบัตรเดียว  
 

1. ส.ส. เขต 350 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 150 คน 
รวม 500 คน 

2. วาระ 4 ปี 
3. เลือกตั้งโดยตรงและลับ 
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4. ให้ผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้ง
ได้ซึ่งเป็นการขยายสิทธิจากเดิมในอดีตที่ต้องมีอายุครบ 18 ปีใน
วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

5. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากาบัตรเดียว ได้ทั้ง ส.ส. เขต 
และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 

6. ที่ต้องให้มี ส.ส. บัญชีรายชื่อเพราะ ส.ส. เขตใช้ระบบ
ใครได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง (First Past the Post)  
ดังนั้น คะแนนเสียงที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงให้แก่ผู้ซ่ึงไม่ได้รับเลือกตั้ง
อ่ืนทุกราย รวมทั้งคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) จึงไม่มี
ความหมาย ทั้ง ๆ ที่หลายกรณีนั้น คะแนนของผู้ได้รับเลือกตั้ง 
ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยซ้ าไป และคะแนน
ของผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกตั้งทุกรายรวมกันแล้วกลับมากกว่าคะแนน 
ผู้ได้รับเลือกตั้งเสียอีก ซ่ึงไม่เป็นธรรม 

7. เพื่ อแก้ ไขปัญ หาดั งกล่ าว  ร่ า งรั ฐธรรมนูญ นี้ จึ ง
ก าหนดให้น าคะแนนเสียงทุกคะแนนที่มีการลงให้แก่ผู้สมัครรับ
เลื อกตั้ ง  ส .ส . เขต  ทุ กราย ไป ใช้ ในการค านวณ จ านวน
ผู้ แ ท น ราษ ฎ รทั้ งห ม ด ที่ แ ต่ ล ะพ รรค จะพึ ง มี  โด ย ใช้ วิ ธี
บัญญัติไตรยางค์ธรรมดา หากพรรคใดได้ ส.ส. เขตเกินจากจ านวน 
ส.ส. ที่จะพึงมีแล้ว ก็ให้ถือว่ามี ส.ส. เท่านั้น - ไม่ได้รับ ส.ส. บัญชี
รายชื่อเพิ่มอีก - แต่ถ้าได้ ส.ส. เขต น้อยกว่าจ านวน ส.ส. ที่พึงมี  
ก็จะได้รับ ส .ส. บัญชีรายชื่อ เพิ่มจนครบจ านวน ส.ส. ที่พึ งมี  
นอกจากนี้ ผู้สมัครซึ่งจะได้รับเลือกเป็น ส.ส. เขต ก็ต้องได้คะแนน
มากกว่าจ านวนคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) ด้วย ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึนได้ 
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8. ในระบบนี้ พรรคการเมืองต้องเฟ้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุด
ในแต่ละเขตเพราะมีผลกระทบต่อคะแนนรวมที่แต่ละพรรคจะได้รับ
จากการเลือกตั้ง ไม่ใช่ท าแบบเดิม ๆ ว่าถ้าในเขตใดไม่มีการแข่งขัน
จะส่งใครไปลงก็ได้เหมือนกับที่พูดกันว่าส่งเสาโทรเลขไปลงก็ยัง
ได้รับเลือกตั้งอันเป็นการดูหมิ่นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะ
เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ประชาชนเบื่อการเมืองและการเลือกตั้ง และ
ขาดความเชื่อม่ันและความศรัทธาในประชาธิปไตย  

9. การใช้บัตรใบเดียวในการเลือกตั้ง ท าให้เสียงทุกเสียง
ของประชาชนมีความหมาย ไม่ว่าจะไปลงคะแนนเสียงให้ใคร ก็จะ
ไม่สูญเปล่า เพราะจะถูกน าไปนับรวมเป็นคะแนนของพรรคที่
ประชาชนลงคะแนนให้ทั้งประเทศ แล้วน าไปค านวณหาจ านวน 
ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะพึงมีเพื่อจัดสรร ส.ส. บัญชีรายชื่อให้พรรคนั้น   
คะแนนของประชาชนจึงมีน้ าหนักมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสะดวก 
ในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ท าให้เกิดบัตรเสียในความสับสน 
ของการกาบัตร 
 
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส. – ใหเ้ข้มเพื่ออนาคตของชาติ 
 
 บุคคลดังต่อไปนี้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็น ส.ส. 

1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนใด ๆ  
4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
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5. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้น 
จะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 

6. อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว  
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามค าพิพากษาหรือตาม 
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

7. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
8. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปี 

นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

9. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

10. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

11. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
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12. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็น
การทุจริตในการเลือกตั้ง  

13. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
นอกจากข้าราชการการเมือง 

14. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
15. เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
16. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
17. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งใน

องค์กรอิสระ 
18. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 
หน้าที่ ส.ส. 

 
1. พิจารณาร่างกฎหมาย 
2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
3. ปีหนึ่งมีประชุม 2 สมัย สมัยละไม่น้อยกว่า 120 วัน 
4. ส.ส. 1 ใน 5 สามารถเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้ (เดิมเปิดอภิปรายทั้งคณะไม่ได้) 
แต่ให้ท าได้เพียงปีละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลมีเวลาท างาน
พอสมควร  

5. ส.ส. 1 ใน 10 สามารถเสนอญัตติ เพื่ อขอให้เปิด
อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติได้ เพื่อเป็นช่องทางให้สามารถ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้  
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6. เพื่อให้รัฐสภาเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง
อย่างแท้จริง ถ้าผู้น าฝ่ายค้านเห็นว่ามีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ซึ่งการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ผู้น าฝ่ายค้านจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้  ในกรณีนี้ คณะรัฐมนตรีมี
หน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปราย
มิได้ วิธีประชุมให้ประชุมลับ เพราะต้องการให้ฝ่ายการเมืองทุกฝ่าย
รับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติ ไม่ใช่ใช้การถ่ายทอดสด 
เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงและโจมตีกันไปมา ซึ่งมีแต่จะสร้าง
ความแตกแยกเหมือนเช่นที่ผ่าน ๆ มา  

7. ในเรื่องงบประมาณ ส.ส. จะแปรญัตติเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการไม่ได้ แต่อาจแปร
ญัตติตัดลดรายจ่ายได้ เว้นแต่รายการ (1) ส่งใช้ต้นเงินกู้ (2) ส่งใช้
ดอกเบี้ยเงินกู้ (3) ใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด  

8. ห้าม ส.ส. แปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใด ๆ 
ที่มีผลให้ตนมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่าย (งบ ส.ส.) ถ้ามีการ
กระท าดังกล่ าว ส .ส. 1 ใน  10 อาจเสนอความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ถ้าวินิจฉัยว่า 
มีการกระท าดังกล่าว ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า
ดังกล่าวนั้นไม่มีผล และให้ ส.ส. นั้นพ้นจากสมาชิกภาพนับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้ นั้ น  ห ากคณ ะรั ฐมนตรีก ระท าการดั งกล่ าว เสี ย เอ ง  
ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ และให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของรัฐมนตรีผู้กระท าการหรือไม่ยับยั้งการกระท านั้น  
ทั้งผู้ที่เกี่ยวขอ้งต้องชดใช้เงินคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยโดยมีอายุความ 20 ปี  
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ท าไมยังต้องมี ส.ว. 
 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 
ส.ว. ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพี่ เลี้ยงแก่ ส .ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง 
ในพื้นที่แต่เนื่องจากสมัยนั้นการศึกษาของประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
และการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นรวดเร็วมาก ส.ส. 
ส่วนใหญ่จึงยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและในการตรากฎหมาย จึงมีการสร้าง ส.ว. ขึ้นเพื่อเป็น 
“สภาพี่เลี้ยง” ของ ส.ส. โดยจะแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ  

2. ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงที่มาของ ส.ว. จาก ส.ว. 
แต่งตั้ง เป็น ส.ว. เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อย่างเดียวกับ ส.ส.  
การเลือกตั้ง ส.ว. โดยตรงนี้ เองที่ท าให้ ส .ว. ต้องอิงกับระบบ
การเมืองเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง - เพราะการเลือก 
ส.ส. นั้นเรายังต้องแบ่งจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง เพราะเขต
จังหวัดใหญ่เกิน หาเสียงไม่ไหว แต่ในการเลือกตั้ง ส.ว. ที่ผ่านมาได้
ก าหนดให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง - จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สมัคร ส.ว.  
จะหาเสียงได้ทั่วทั้งจังหวัด - ผู้สมัคร ส.ว. จึงต้องยึดโยงกับพรรค
การเมืองเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง – นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญที่
ผ่านมาได้ให้อ านาจแก่ ส.ว. ในการ “ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง” ด้วยทั้ง ๆ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกับ ส.ส. 
ดังนั้น จึงไม่ยากที่ฝ่ายการเมืองจะ “ครอบง า” ส.ว. เมื่อเป็นเช่นนี้ 
จึงเป็นการยากที่ ส.ว. จะมีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. แม้หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มาของ ส.ว.  
โดยใช้ระบบผสม กล่าวคือ มาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ
ประชาชนส่วนหนึ่ง กับ ส.ว. สรรหา อีกส่วนหนึ่ง ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเดิม 
แถมเพิ่มปัญหาใหม่เข้าไปอีก - เพราะ ส.ว. เลือกตั้ง ยังคงอิงกับ
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ระบบการเมือง ส่วน ส.ว. สรรหาก็ถูกกล่าวหาว่าไม่มีความยึดโยง
กับประชาชน - การท างานของ ส.ว. อันมีที่มาแตกต่างกันจึงขาด
ความเป็นเอกภาพมากกว่าเดิม  

4. อย่างไรก็ดี  ร่างรัฐธรรมนูญนี้ เห็นว่า ส .ว. ยังคงมี
ความส าคัญส าหรับประเทศไทย แต่มิใช่ในฐานะสภาพี่เลี้ยงอย่างเดิม 
หากแต่เป็น“สภาเติมเต็ม หรือสภาพลเมือง” หรือสภาที่ประชาชน
สามารถเข้าไปท าหน้าที่นิติบัญญัติได้โดยตรง อันจะช่วยให้พิจารณา
ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส. ให้รอบคอบรอบด้าน 
มากยิ่งขึ้นตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรากฎหมาย 
เพราะ ส.ส. เป็นตัวแทนพื้นที่และเป็นตัวแทนพรรค การพิจารณา
ร่างกฎหมายจึงยังขาดมุมมองของภาคส่วนอ่ืนที่หลากหลายของ
สังคมอันจะท าให้กฎหมายต่าง ๆ มีความรอบคอบมากข้ึน 

5. นอกจากนี้ การให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพ้นจาก
ต าแหน่งนั้นที่ผ่าน ๆ มาก็แสดงให้เห็นว่าเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้
ฝ่ายการเมืองที่ไม่สุจริตพยายามเข้าแทรกแซง ส.ว. ในรูปแบบต่าง ๆ 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมิได้ก าหนดให้ ส.ว. มีอ านาจถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอีกต่อไป  

 
ระบบการเลือก ส.ว. 
 

1. ส.ว. มีจ านวน 200 คน  
2. เดิมใช้เลือกตั้งโดยตรงกับแต่งตั้งมีปัญหามาก เพราะ

ที่มาจากการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดจะอิงกับพรรคการเมืองเพราะต้อง
หาเสียง ต้องใช้หัวคะแนน การเมืองแทรกแซงได้ แต่ถ้ามาจากการ
แต่งตั้งก็ถูกกล่าวหาว่าขาดความยึดโยงกับประชาชน  
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3. ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญนี้จึงเปลี่ยนวิธีการเลือก ส.ว. ใหม ่
โดยให้มาจากการเลือกกันเองของประชาชนพลเมืองผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือมีสถานะต่าง ๆ เช่น ผู้พิการ 
ฯลฯ หรือเคยท างานในด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนที่หลากหลาย
ของสังคม (All walks of life)  

4. วิธีการเลือก ส.ว. เช่นนี้ “เปิดกว้าง” ให้ประชาชน
พลเมืองทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการเลือกได้โดยสะดวก 
เพื่อเปิดช่องให้ประชาชนเข้ามา “มีส่วนร่วมโดยตรง” ในการใช้
อ านาจอธิปไตย แล้วให้ผู้สมัครแต่ละด้านเลือกกันเองให้ได้ 200 คน 
โดยให้เลือกไขว้กลุ่มเพื่อป้องกันการรวมหัวกันทั้งในระดับอ าเภอ 
จังหวัด และระดับประเทศ  
 
หน้าที่ ส.ว. 
 

1. ไม่ใช่สภาพี่ เลี้ยงของ ส .ส. อย่างเดิม หากแต่ เป็น  
“สภาเติมเต็ม” โดยจะช่วยพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา 
ของ ส.ส. ให้รอบด้าน เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
หรือเคยท างานในด้านต่าง ๆ จากภาคส่วนที่หลากหลายของสังคม 

2. เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 

ที่มา นรม. 
 
1. ในการหาเสียง พรรคต้องแจ้งชื่อผู้ที่พรรคจะเสนอเป็น

นายกรัฐมนตรี ต่อ กกต. ด้วย พรรคละไม่เกิน 3 รายชื่อ และในการ
หาเสียง ต้องประกาศให้ประชาชนทราบรายชื่อดังกล่าวด้วย  
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2. รายชื่อที่เสนอ พรรคเป็นผู้คัดเลือกและเสนอ จะเสนอ
จากผู้เป็นหรือไม่เป็นสมาชิกพรรคก็ได้ และจะเป็น ส.ส. หรือไม่ก็ได้ 
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคที่จะตัดสินใจ และพรรคต้องรับผิดชอบต่อ
สมาชิกพรรคและประชาชนในการตัดสินใจนั้น  

3. ที่ผ่านมาประชาชนไม่มีสิทธิรู้ล่วงหน้าว่าใครจะมาเป็น
นายกรัฐมนตรี – ร่างรัฐธรรมนูญนี้จึงก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิที่
จะรับรู้ด้วยว่าพรรคการเมืองที่ตนจะตัดสินใจสนับสนุนนั้นมีจุดยืน
อย่างไร จะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรี  

4. ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี ทั้งต้องมีหนังสือยินยอมให้พรรคเสนอชื่อ 
– การยินยอมให้เสนอชื่อเกินหนึ่งพรรค การยินยอมนั้นเป็นโมฆะ  

5. ส.ส. เป็นผู้เลือก นรม. จากรายชื่อในบัญชีของพรรค
ร่วมรัฐบาลที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น ส.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวน ส.ส. ทั้งหมด (อย่างน้อย 25 คน) 
 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 

1. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี (นรม.) คนหนึ่ งและ
รัฐมนตรี (รมต.) อื่นอีกไม่เกิน 35 คน 

2. จะเป็น ส.ส. หรือไม่ก็ได้  
3. ครม. ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน 15 วัน  

นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ 
4. นโยบายของ ครม. ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ 

แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และสถานะทางการเงินการ
คลังของประเทศ  
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5. ในการบริหารราชการแผ่นดิน ครม. ต้องด าเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
เปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินกิจการ
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 

 (2) รักษาวินัยในกิจการที่ เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 

 (3) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 (4) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน 

6. รมต. ต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาใน
การก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของ ครม. 

7. ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ ครม. เห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของ ส.ส. และ ส.ว.  
นรม. จะขอให้ประธานรัฐสภาเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติก็ได้  

8. ครม. อาจจัดให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใด ๆ 
อันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัว
บุคคลหรือคณะบุคคลได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ศาล  
 

1. หมวดศาลประกอบด้วย ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
และศาลทหาร 

2. รับรองว่าผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งต้องให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง 

3. วางหลักประกันความเป็นอิสระว่า เงินเดือนและการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาหรือตุลาการต้องมีความเป็นอิสระ 
และด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

1. จ านวน 9 คน ซึ่ งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา 

2. มาจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 3 คน ศาล
ปกครองสู งสุด  2 คน ศาสตราจารย์สาขานิติศาสตร์  1 คน 
ศาสตราจารย์สาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน ผู้มี
ประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินระดับอธิบดีขึ้นไป 2 คน 

3. วาระ 7 ปี  
4. มีหน้าทีด่ังนี้ 
 (1) วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

หรือร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมาย  
 (2) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภา

ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ  
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 (3) วินิจฉัยการกระท าอันเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ  
 (4) วินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส และ ส.ว. 

และการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรี  
 (5) วินิจฉัยการกระท าอันเป็นการแปรญัตติกฎหมาย

งบประมาณท่ีต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ  
 (6) วินิจฉัยว่าร่างกฎหมายที่เสนอใหม่มีหลักการซ้ ากับ

ร่างกฎหมายที่ถูกยับยั้งหรือไม่  
 (7) วินิจฉัยว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวางหรือไม่  

 (8) วินิจฉัยว่าบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้หรือไม่ 

5. ศาลรัฐธรรมนูญถูกตรวจสอบโดย ป.ป.ช. เหมือนกับ
องค์กรอื่น ๆ  

 
องค์กรอิสระ 
 

1. มี 5 องค์กร คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 

2. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อด าเนินการหรือตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศด าเนินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต 
และโปร่งใส – มิใช่องค์กรที่ตั้ งขึ้นเพื่อจ้องจับผิดรัฐบาลหรือ
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นักการเมืองเหมือนอย่างที่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันมาโดยตลอด - 
และร่วมกันก าหนด “มาตรฐานทางจริยธรรม” ที่จะน าไปใช้บังคับแก่ 
ส.ส. ส.ว. และ ครม. ด้วย  

3. การใช้อ านาจ การปฏิบัติหน้าที่  และการใช้ดุลพินิจ 
ขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และปราศจาก
อคติท้ังปวง 

4. มาจากการสรรหาหรือคัดเลือก แล้วแต่กรณี 
5. ในการสรรหาจะมีคณะกรรมการสรรหามีประธานศาลฎีกา

เป็นประธาน (หลักการเดียวกับ รธน. 50)  
6. ผู้ได้รับการสรรหาต้อง (1) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์ (2) มีความรับผิดชอบสูง (3) มีความกล้าหาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ (กล้าตัดสินใจ) และ (4) มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม (Role model)  

7. ถ้าองค์กรอิสระแห่งใดไต่สวนกรณีท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของตนแล้วพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการกระท านั้นอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระแห่งอ่ืนด้วย ให้องค์กรอิสระนั้นส่ง
เรื่องให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าทีไ่ปพร้อม ๆ กัน เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกัน 

8. องค์กรอิสระแต่ละแห่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ธุรการโดยเฉพาะ โดยให้มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละแห่ง เป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารงานของหน่วยงานนั้น  
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องค์กรอัยการ 
 
 รับรองความมีอยู่และความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่ขององค์กรอัยการ และเพื่อให้พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่  ปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง มีอิสระในการสั่ง
คดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมเพื่อ
อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
 
การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 

 ส.ส. ส.ว. และ ครม. ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  
ที่กฎหมายบัญญัติ 

2. การจัดตั้ง อปท. รูปแบบใดให้ค านึงถึงความสามารถ 
ในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่น 
ของประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 

 



32 
 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (12 เมษายน 2559)  

3. อปท. มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ไม่ใช่คิดถึงการหารายได้อย่างเดียว 

4. รัฐต้องด าเนินการให้ อปท. มีรายได้ของตนเองให้
สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างเพียงพอ  

5. การจัดท าบริการสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่
โดยเฉพาะของ อปท. แต่ละรูปแบบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติโดยสอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่น ซึ่งต้องก าหนดขั้นตอน
ในการกระจายอ านาจของส่วนราชการตลอดจนงบประมาณและ
บุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวให้แก่ อปท. ด้วย 

6. อปท. ต้องมี อิสระในการบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และการเงินและการคลัง 

7. การก ากับดู แล  อปท . ให้ท า เพี ย งเท่ าที่ จ า เป็ น 
เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

8. การบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

9. สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
10. ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจาก

ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แต่วิธีอ่ืนดังกล่าว
ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย  
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11. ในการด าเนินงาน อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  

12. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นยังคงมีสิทธิเข้าชื่อ
กันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 

1. ห้ ามแก้ เพื่ อ เปลี่ ยนแปลงการปกค รองระบอบ
ประชาธิป ไตย อันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุ ข  หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 

2. รั ฐ สภ า เป็ น ผู้ พิ จ า รณ าญั ตติ ข อแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน 
 
การปฏิรูปประเทศ  
 

1. ก าหนดให้ต้องมีการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง การ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม (รวมทั้ง
ต ารวจ) การศึกษา เศรษฐกิจ และด้านอ่ืนที่จ าเป็น เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการ
พัฒนาด้านจิตใจ 

 (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า  

 (3)  ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ก าหนดให้มี กฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้ น ตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินการซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผล 
การด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  
ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่า
จะบรรลุในระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีกฎหมายดังกล่าว
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

 
บทเฉพาะกาล  
 

1. รอ งรั บ ส ถ าน ะขอ งอ งค์ ก รต่ า ง  ๆ  ที่ มี อ ยู่ ต า ม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ว่ายังคงอยู่ต่อไปและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
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2. ก าหนดให้ ส.ว. ในวาระเริ่มแรกมาจากการสรรหาของ 
คสช. ผ่านคณะกรรมการสรรหา จ านวน 194 คน ผ่านการเลือก 
ตามรัฐธรรมนูญนี้ 50 คน และมี ส.ว. โดยต าแหน่ง 6 คน รวม 250 คน 
โดยให้อยู่ ในต าแหน่งเพียง 5 ปี  นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง ส าหรับอ านาจหน้าที่ของ ส.ว. ชุดแรกนี้ มีหน้าที่และ
อ านาจเช่นเดียวกับ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตามร่างรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประ เทศให้ส า เร็จตามที่ กฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้ นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศบัญญัติไว้ด้วย เพื่อให้การปฏิรูป
ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างแท้จริง  

3. ในระยะ 5 ปีแรก ร่างกฎหมายที่ส าคัญบางประการ  
ถูกก าหนดให้ต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมกับของรัฐสภา 

4. รับรองความมีอยู่และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้
บั งคับต่อในระหว่างที่ ยั งไม่มี รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ ใหม่นี้ 
ตามที่ รั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณ าจักรไทย (ฉบั บชั่ วคราว ) 
พุทธศักราช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้เคยรับรองไว้แล้ว 
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“สกัดคนโกงเข้าสภา  

ด้วยกติกาในรฐัธรรมนูญ” 
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ทุกเสียงมีค่า  

“กาบัตรเดียว” 
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“คุ้มครองตั้งแต่ท้องแม่ 

จนแก่เฒ่า” 

 

“ทุกชีวิตมีคุณค่า 

รัฐให้การคุ้มครองดูแล” 
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“ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

ปวงประชามีส่วนร่วม” 



  

 

บ้านเมืองต้องมขีื่อแป 
 

รัฐธรรมนูญ คือ ขื่อแปของบ้านเมือง 
 

โปรดสละเวลา 
 

ไปลงประชามติ 
 

ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 
 

ระหว่างเวลา 8.00 - 16.00 นาฬิกา 




