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คำ�นำ�

 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีความมุ่งหวังให้กระบวนการยกร่าง

รัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้ง มีความ

ต้องการเผยแพร่สาระของร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนและรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนจากทุกภาคส่วนต่อร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่าง

แล้วเสร็จ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในคณะกรรมาธิการการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่สาระ

ของร่างรัฐธรรมนูญและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญตาม

ภูมิภาคต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจสาระของร่างรัฐธรรมนูญ 

และเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือนำาไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ และเป็นรัฐธรรมนูญที่

ประชาชนพึงปรารถนาอย่างแท้จริง

 เอกสารประกอบการสัมมนา ในโครงการ “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” จัดทำาขึ้นโดยกรรมาธิการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญและนักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในการทำาความเข้าใจในสาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

ได้โดยง่าย โดยได้จำาแนกเนื้อหาสาระตามประเด็นของกลุ่มย่อยทั้งห้าประเด็นสำาคัญ

ในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น

บนพื้นฐานของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำ�
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	 	 	 พลเมือง	สิทธิ	เสรีภาพ	

	 	 	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน1

 ร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติประเด็นที่เกี่ยวกับพลเมือง สิทธิเสรีภาพ และ

การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน 

 ในภาคที่ 1 ของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องบททั่วไปที่กล่าวถึงอำานาจอธิปไตย  

เป็นของปวงชนชาวไทย

 l	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล

ย่อมได้รับความคุ้มครอง

	 l	 เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใดให้กระทำาไปตาม

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 พระมหากษัตริย์	

 เป็นหมวดที่ ว่ าด้วย พระมหากษัตริย์  

องคมนตรี ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์และการ

สืบราชสันตติวงศ์ ซึ่งมิได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระ

สำาคัญไปจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และปี 2550 

 ประชาชน มี 4 ส่วน คือ

 1. ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง

 2. สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

 3. การมีส่วนร่วมทางการเมือง

 4. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ภาค 1

1ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
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ส่วนที่	1	ความเปนพลเมืองและหน้าที่พลเมือง

 ส่วนนี้ เป็นส่วนที่มีความสำาคัญสำาหรับประชาชนเพราะได้กำาหนดถึงคำาว่า 

พลเมือง และหน้าที่ของพลเมืองไว้อย่างชัดเจน 

 ทั้งนี้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการบัญญัติคำาใหม่ขึ้นมา คือ

 “ประชาชน”  ซึ่งหมายถึง คนทั้งหมด หรือแต่ละบุคคลก็ได้

 “บุคคล” คือคนสัญชาติใดก็ได้ หรือคนไม่มีสัญชาติก็ได้

 “พลเมือง” ต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไทย 

โดยการเกิด หรือการแปลงสัญชาติก็ตาม

 พลเมืองต้องทำาอะไร	/	ไม่ทำาอะไร

 ประชาชนชาวไทย ในฐานะเป็นพลเมืองต้องเคารพและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 l	 เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

 l เคารพหลักความเสมอภาค

 l	 ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

 l มีค่านิยมที่ดี มีวินัย และตระหนักในหน้าที่

 l	 รับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม

 l	 รู้รักสามัคคี มีความเพียร และพึ่งตนเอง

 * พลเมืองต้องไม่กระทำาการที่ทำาให้เกิดความเกลียดชังระหว่างคนในชาติ 

รัฐต้องปลูกฝังให้พลเมือง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข รัฐต้องปลูกฝังให้พลเมืองมีค่านิยมประชาธิปไตย 
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หน้าที่พลเมือง พลเมืองมีหน้าที่ ดังนี้

 1. ปกป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 2. ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร รักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 3. เสียภาษีอากรโดยสุจริต

 4. ใช้สิทธิทางการเมืองโดยสุจริตและมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม

 5. ช่วยเหลือราชการ ช่วยเหลือการป้องกันและขจัดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ

 6. รับการศึกษาอบรม ประกอบอาชีพโดยสุจริต ปกป้อง พิทักษ์ อนุรักษ์ 

และสืบสาน ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 

ของชาติ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่	2	สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

 ส่วนนี้ คงหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ 2550 เป็นการให้ความสำาคัญกับ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

	 พลเมืองต้องเสียสละและ
ช่วยทำาหน้าที่สำาคัญ	
	 นอกจากนี้  พลเมืองยั ง
สามารถเข้าไปทำาหน้าที่ในสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ สมัชชาพลเมือง
สภาตรวจสอบภาคพลเมือง และ
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
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	 สาระสำาคัญ คือ

 - บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้าง     

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ และ

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจสั่งให้เลิกกระทำาดังกล่าว

 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลมีสิทธิมาปกป้องระบอบการปกครองและเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยมีกลไกปกป้องตนเองด้วย

 - บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพที่จะกระทำาใด ๆ และ

เท่าที่ไม่ละเมิด สิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อความ

สงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม อันดีของประชาชน

 - การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองจะกระทำา

มิได้

 สิทธิมนุษยชน

 รัฐธรรมนูญนี้ ให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยมีสาระสำาคัญคือ
 - ความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กัน โดยยังให้สอดคล้องกับหลักการ อนุสัญญาว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่จัดทำาขึ้น โดยสหประชาชาติ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ จึงมี
การบัญญัติในสาระสำาคัญคือ
 - ชายและหญิง มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
 - การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษาและ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิด
เห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำามิได้ 
 (ทั้งนี้ คำาว่า “เพศสภาพ” หมายถึง สภาพทางเพศ ที่ปรากฏให้เห็น
และหมายความรวมถึงเพศวิถี ซึ่งหมายถึงบทบาทและรสนิยมทางเพศ หรือวิถีชีวิต
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ทางเพศที่อาจจะไม่ตรงกับเพศสภาพ และเพศ และ “สถานะของบุคคล” หมายความ
รวมถึง ‘ชาติพันธุ์’ และ‘ชนเผ่าพื้นเมือง’ ด้วย)
 - สิทธิเสรีภาพของข้าราชการ ทหาร ตำารวจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 - บุคคล ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การกระทำาการ
ทารุณกรรมจับคุมขังต่างๆ จะกระทำามิได้
 - ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำา
พิพากษาอันถึงที่สุด

 สิทธิของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง

 - สิทธิในการสมรสและครอบครัว (ซึ่งการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างเพศ
เดียวกัน อาจเรียกคู่ชีวิต ไม่ใช่การสมรส)
 - สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นอยู่
 - ได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล
ส่วนบุคคล
 - สิทธิในทรัพย์สิน

 - สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมกันและเสียค่าใช้จ่ายน้อย
 - สิทธิที่จะให้คดีของตน ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 - สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา
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เสรีภาพ	พลเมืองมีเสรีภาพ	ดังนี้

	 -	 เสรีภาพในเคหสถาน

 - เสรีภาพในการสื่อสารทางกฎหมาย (เว้นแต่เพื่อรักษาความมั่นคง

ของรัฐ)

 - เสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนา

 - เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตน โดย

การพูด เขียน โฆษณา และสื่อโดยวิธีอื่น

 (การจำากัดเสรีภาพกระทำามิได้ เว้นแต่เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 

เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง)

 - ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จำาเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย และพยานในคดี 

ย่อมได้รับการปฏิบัติผู้ที่เหมาะสม

 - ในคดีอาญา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำาเลยและพยาน มีสิทธิได้รับความ

คุ้มครองและความช่วยเหลือที่จำาเป็นและเหมาะสมจากรัฐ 

 - ได้รับการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิด สิทธิ หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ

รับรองไว้
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 - ผู้ต้องหาและจำาเลยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ 

ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ

 เรื่องสิทธิพลเมือง เป็นเรื่องที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICCPR –

International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งเป็นสนธิสัญญา 

พหุภาคี ที่ผ่านมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966 และมี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1976 เป็นต้นมา

	 สิทธิและเสรีภาพของพลเมือง									

 สิทธิพลเมืองที่สำาคัญที่มีการบัญญัติไว้ คือ 

	 1.	การได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการ

	 -	 ครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่ร่วมกัน 

เป็นปกแผ่น และเป็นสุข มีมาตรฐานการดำารงชีวิตที่เหมาะสม (เพื่อเสริมสร้างสถาบัน

ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติให้มีความเข้มแข็ง)

 - มารดาย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ ได้รับสวัสดิการตามควร

จากรัฐและนายจ้างก่อนและหลังการให้กำาเนิดบุตร (เพื่อให้มารดาได้รับการคุ้มครอง

พิเศษ)
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 - เด็กและเยาวชน ย่อมมีสิทธิในการอยู่รอด และได้รับการพัฒนาด้าน

ร่างกาย จิตใจและสติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง ได้รับ

ความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ

 - เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวย่อมมีสิทธิได้รับความ

คุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม 

ตลอดจน การจำากัดสิทธิบุคคลเหล่านี้ จะกระทำามิได้

 - นอกจากนี้ กรณีที่บุคคลเหล่านี้ (รวมทั้งบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี) ไม่มี

รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และผู้พิการ ทุพพลภาพย่อมมีสิทธิได้รับสวัสดิการและ

ความช่วยเหลือต่าง ๆ

	 2.	เสรีภาพของพลเมือง  
 - ในการเดินทาง เลือกถ่ินท่ีอยู่ภายในราชอาณาจักร โดยการจำากัดเสรีภาพ 
เหล่าน้ี จะกระทำามิได้ เว้นแต่ เฉพาะความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน การผังเมืองหรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
 - การถอนสัญชาติไทยของบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยการเกิดจะกระทำา
มิได้ (หากจะมีผลให้พลเมืองนั้น เป็นบุคคลไร้สัญชาติ)
 - การเนรเทศ ผู้มีสัญชาติไทย ออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามเข้ามา 
ในราชอาณาจักรจะกระทำามิได้

	 3.	 เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนซึ่งประกอบกิจการ	
สื่อมวลชน
	 -	 เสรีภาพในการเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำากัด
ตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ แต่ต้องไม่ขัด
ต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ สื่อมวลชน ย่อมมี
เสรีภาพนี้ เช่นเดียวกัน
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 - การขัดขวาง แทรกแซงการเสนอข่าวถือเป็นการจงใจใช้อำานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
 - มีกฎหมายตั้งองค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน

	 4.	เสรีภาพของสื่อมวลชน
 สื่อมวลชน ได้รับการคุ้มครองในการประกอบวิชาชีพตามจริยธรรม  
เพื่อประโยชน์สาธารณะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน
รอบด้านและรับผิดชอบต่อสังคม
 - การแทรกแซงสื่อมวลชน จะกระทำามิได้เว้นเฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนหรือ เพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน

 - เจ้าของกิจการ สื่อมวลชนต้องเป็นพลเมือง และพลเมืองไม่อาจ

เป็นเจ้าของกิจการสื่อมวลชนหรือผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหลายกิจการ 

ในลักษณะที่อาจเป็นการครอบงำาหรือผูกขาด การนำาเสนอข้อมูลต่อสังคม 

(เพื่อป้องกันการครอบงำา ปิดกั้นหรือขัดขวางหลากหลายของประชาชน)

 - ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 

ในกิจการสื่อมวลชนมิได้

	 5.	เสรีภาพทางวิชาการ

 การศึกษาอบรม การเรียนการสอน

การวิจัย การเผยแพร่ ตามหลักวิชาการย่อม

ได้รับความคุ้มครอง เท่าท่ีไม่ขัดต่อ หน้าท่ี

พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและ

การวิเคราะห์ วิจารณ์ คำาพิพากษา คำาวินิจฉัย 

คำาสั่งของศาลโดยสุจริตตามหลักวิชาการ 
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ย่อมได้รับความคุ้มครอง (เพราะถือเป็นการเรียนการสอนมีการอ้างอิงของ

หลักวิชาการไม่ใช่การกล่าวให้ร้ายให้เสียหาย)

	 6.	เสรีภาพในการรวมตัว

 พลเมืองย่อมมี เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

การจำากัดเสรีภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต่กรณีชุมนุมในที่สาธารณะที่ทำาได้เท่าที่จำาเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขหรือ

คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคล (ทั้งที่ กรณี ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นไป

เพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง)

	 การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการดำาเนินการสื่อมวลชน

คลื่นความถี่

 - เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

 - มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ทำาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ โดยคำานึงถึง

ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 - ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนิน

การได้
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	 การรวมตัว

	 -	 พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัว เป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่นๆ

 - ข้าราชการและลักษณะที่อื่นของรัฐ ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มแต่

ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องใน

การจัดทำาบริการสาธารณะ

 - พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหรือกลุ่ม

การเมืองตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข (กลุ่มการเมือง เป็นกลุ่มที่จะสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและ

ดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยไม่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง)

	 7.	เสรีภาพในการประกอบอาชีพ

	 -	 พลเมืองย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ อาชีพ หรือวิชาชีพ 

การจำากัดเสรีภาพนี้ จะกระทำามิได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ

รัฐ เศรษฐกิจของประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดี ไม่ให้เกิดการผูกขาด

เกินจำาเป็น คุ้มครองผู้บริโภค ขจัดความไม่เป็นธรรม

 - การเกณฑ์แรงงานจะกระทำามิได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัย

พิบัติสาธารณะ

 - พลเมืองมีสิทธิรับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีหลักประกันความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย สวัสดิภาพ และสวัสดิการในการทำางานที่เหมาะสมเป็นธรรมและมีหลัก

ประกันในการทำางาน



20 “สาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฎิรูป”

 สิทธิที่สำาคัญ

	 1.	สิทธิในการศึกษา

	 -	 พลเมืองมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพและ

หลากหลายอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ความถนัด ศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 (โดยที่รัฐมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพมนุษย์แต่ละคนให้เกิดความสำานึก

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการสร้างความตระหนักรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ที่หลากหลาย และเน้นความสำาคัญของการศึกษารูปแบบต่างๆ)

 - ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบากต้องได้รับ

สิทธิเหล่านี้

 - รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรม

ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ด้วยตนเอง

ของการศึกษาทางเลือก เพื่อให้ประชาชนมีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจและปัญญา

	 2.	สิทธิด้านสาธารณสุข

 พลเมืองย่อมมีสิทธิในการ

 - ดำารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 - รับการบริการสาธารณะสุขที่เหมาะสมทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
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 - ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอันจำาเป็นอย่างเท่าเทียม

(ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการ 

ข้าราชการ ประกันสังคม หรือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะต้องมีระบบประกัน

สุขภาพขั้นพื้นฐานที่เหมือนกัน)

 - ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและทันสมัยจากรัฐ (เพื่อให้ใช้ในการ
ดูแลสุขภาพของตนเป็นการลดภาระ ค่าใช้จ่ายของรัฐโดยไม่จำาเป็น)
 - ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม กรณีได้รับความเสียหายจากการรับ
บริการสาธารณสุข (รับรองสิทธิผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย จากผู้บริการ
สาธารณสุขที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม แต่หากผู้ให้บริการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีจริยธรรมและตามมาตรฐานวิชาชีพ ย่อมได้รับการคุ้มครองเช่นกัน)

	 3.	สิทธิในการรับบริการสาธารณะ
 การเข้าถึงการได้รับบริการสาธารณะของรัฐอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและ
เท่าเทียม

	 4.	สิทธิของผู้บริโภค
	 -	 ผู้บริโภค คือ ผู้ที่รับบริการจากเอกชนหรือรัฐในเรื่องที่มีการจำาหน่าย
จ่ายแจกที่ไม่รวมถึงการรับบริการสาธารณะในทางปกครอง (รัฐให้บริการ) และผู้ซื้อ
สินค้าหรือบริการ ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ซื้อมาเพื่อนำาไปจำาหน่ายหรือให้บริการอีก
 - สิทธิของผู้บริโภค ย่อมได้รับการคุ้มครองโดยหลักการสำาคัญคือ ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง สินค้าและบริการมีราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพ และการได้รับการ
เยียวยาที่เป็นธรรม
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 - มีองค์การ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ ที่ประกอบด้วยตัวแทน
ผู้บริโภค ทำาหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ 
ในการศึกษา  และบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบและรายงานการละเลยไม่กระทำาการ
คุ้มครองผู้บริโภค

 การมีส่วนร่วมของประชาชน

 โดยที่ชุมชน (Community) คือ กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมี
ผลประโยชน์และวัตถุประสงค์เรื่องหนึ่งเรื่องใดร่วมกัน โดยการรวมตัวกันเป็นชุมชน
ไม่ผูกติดอยู่กับพื้นที่
	 ชุมชนท้องถิ่น (local community) คือชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่มี
จุดยึดโยงกับพื้นที่

	 1.	รับรู้ข้อมูล
	 -	 พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ในความครอบครองของรัฐ
 - ได้รับข้อมูล คำาชี้แจงและเหตุผลจากรัฐก่อนอนุญาตหรือดำาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
 
	 2.	เสนอเรื่องราวร้องทุกข์
	 -	 พลเมืองมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน
 - แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นที่รัฐจัดขึ้นอย่าง
ท่ัวถึงในเร่ืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนอ่ืนๆ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การผังเมือง การกำาหนดเขตใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกกฎที่ผลกระทบต่อส่วนได้
ส่วนเสียสำาคัญของประชาชน โดยคำานึงถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ และพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม
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	 3.	ร่วมจัดการและได้ประโยชน์
 โดยพลเมืองร่วมกับรัฐหรือชุมชน
 - มีสิทธิปกป้องฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่นและของชาติ

	 4.	การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ของพลเมือง มีดังนี้
 - มีส่วนร่วมในการจัดการบำารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 - ร่วมกันพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
 - ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างเป็นธรรม  
 - คุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อดำารงชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได้เพิ่มกลไกป้องกันสิทธิชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ และ

ป้องกันมิให้ นโยบาย แผน โครงการ หรือกิจกรรมด้านการพัฒนา ก่อให้เกิดผล

กระทบต่อเนื่องต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำาและความไม่เป็นธรรมมากขึ้น โดยให้มีการ

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact 

Assessment : EHIA) และต้องสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับ

ยุทธศาสตร์

 ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญ จึงกำาหนดให้

 - การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะ

กระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชน และประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน รวมทั้งให้
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องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ

ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ 

ด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประชาชนการดำาเนินการดังกล่าว  

	 5.	ร่วมฟ้องรัฐ	หรือองค์กรของรัฐ

 พลเมืองและชุมชนมีสิทธิที่จะฟ้องรัฐหรือองค์กรของรัฐ ในกรณีได้รับ

ผลกระทบจากดำาเนินการโครงการหรือกิจกรรมข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อรับรองสิทธิ 

ของพลเมืองให้สอดคล้องกับหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า (Precautionary Principle)

	 ส่วนที่	3	การมีส่วนร่วมทางการเมือง

 รัฐธรรมนูญได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง 

อย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

	 1.	การมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ

 - พลเมืองมีสิทธิในการรับรู้ และแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

 - มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ และโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติสุข คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ
 (ทั้งนี้ องค์กรของรัฐต้องดำาเนินการให้พลเมืองเข้ามาแสดงความคิดเห็น)

	 2.	การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
	 -	 พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อเสนอ 
ร่างกฎหมายในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ต่อรัฐสภา
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 - เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ในการจัดทำารัฐธรรมนูญจึงให้พลเมืองได้รับการสนับสนุนและตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายจากองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 - ในการพิจารณาร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอเข้ามานี้ ในสภาผู้แทน
ราษฎร และวุฒิสภาต้องให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ชี้แจงหลักการของ
ร่างกฎหมายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย โดยให้มีผู้แทน
ของผู้เสนอร่างกฎหมายไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมาธิการ  

	 3.	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยการออกเสียงประชามติ
 - พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียง
ประชามติในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  : กรณีที่มีประกาศพระบรมราชโองการให้มีการออกเสียงประชามติ 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่อาจกระทบประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน
  : กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ
 (ทั้งนี้ ก่อนดำาเนินการรัฐต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายที่
เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่า
เทียมกันและการจัดทำาประชามติมี 2 ระดับ คือ 1.ระดับชาติ 2. ระดับท้องถิ่น)
 - การออกเสียงประชามติอาจเป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้าง
มากของผู้มีสิทธิ หรือเพื่อให้คำาปรึกษาก็ได้
 - การจัดให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตัวบุคคลคณะบุคคลจะกระทำามิได้

	 4.	การต่อต้านโดยสันติวิธี

 - พลเมืองย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี ซึ่งการกระทำาใดๆ ที่เป็นไปเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญ (เป็นการคงหลักการที่เคยมีมาตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ 2550)
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ส่วนที่	4	การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

 ในส่วนนี้ รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้องค์กรทุกองค์กรที่ดำาเนินกิจกรรม โดย

ใช้เงินแผ่นดิน ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินการต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมือง

ได้ติดตามและตรวจสอบ โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็น

ไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

 (นั่นคือประชาชนต้องรับรู้และสามารถตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินได้)

	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 พลเมืองมีสิทธิ ร้องขอข้อมูลและตรวจสอบ ติดตามในเรื่อง ดังต่อไปนี้   

 1. การดำาเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 2. การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

 3. การรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง

และผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ

 4. การใช้จ่ายเงินของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีธุรกรรมกับรัฐที่มีหลักฐาน

อันควรเชื่อได้ว่า จะมีส่วนร่วมในการทุจริตแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น จะกระทำามิได้ 

ถ้าข้อมูลหรือข่าวสารนั้นกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน 

หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น

 5. การใช้จ่ายเงินของบุคคล/นิติบุคคลที่มีธุรกรรมกับรัฐและอาจเป็นการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ พลเมือง อาจร้องขอให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ตรวจสอบ 
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การใช้อำานาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม กำากับหรือรับจดแจ้งหรือจดทะเบียน

นิติบุคคลเป็นผู้ดำาเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากต้องเป็นกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่า

เอกชนนั้น จะมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการกระทบสิทธิ

ของเอกชน

	 การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

 - พลเมืองและสื่อมวลชน ซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ที่มีหน้าที่ตรวจสอบย่อมได้รับการคุ้มครองและรัฐธรรมนูญยังป้องกันมิให้พลเมืองใช้

สิทธิโดยไม่สุจริต

	 การส่งเสริมพลเมืองให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

 - มีสภาตรวจสอบภาคพลเมือง เป็นองค์กรระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

สมาชิกไม่เกิน 50 คน โดยเป็นผู้มีภูมิลำาเนาในจังหวัดนั้น และมาจากผู้แทนสมัชชา

พลเมืองไม่เกิน 1 ใน 4 ทั้งนี้ สมาชิกที่เหลือมาจากประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

	 อำานาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัดของตน

 - ตรวจสอบการกระทำาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก 

สภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ ที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในเขตจังหวัดนั้น ดังนี้

 3	การเลือกตั้ง สส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม

	 3	การกระทำาของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด

ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย

 3	การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

	 3	ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 

 3	การกระทำาที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือละเมิดจริยธรรม
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	 การถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

 - พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คน เข้าชื่อร้องขอต่อ

ประธานรัฐสภาเพื่อให้สภามีมติถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำารง

ตำาแหน่งอื่นๆ หรือตัดสิทธิทางการเมือง หรือสิทธิในการดำารงตำาแหน่งอื่น 

(ส่วนระดับท้องถิ่นอยู่ในส่วนกระจายอำานาจ)

 โดยสรุป ที่นำาเสนอนี้ เป็นสรุปสาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญในภาคที่ 1 

ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปนี้ได้นำาหลักการสำาคัญที่เป็นสากล และสิ่งที่เคยบัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของพลเมืองมาบัญญัติไว้อย่างชัดเจน พร้อม

ทั้งมีการขยายสิทธิ และเสรีภาพของพลเมืองให้กว้างขวางขึ้น เพื่อให้ตรงเจตนารมณ์ที่

ต้องการให้ “พลเมืองเป็นใหญ่” อย่างแท้จริง
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	 ผ	 ผู้นำ�ก�รเมืองท่ีดีและสถ�บันก�รเมือง2

 ในสังคมการเมืองขนาดใหญ่ดังรัฐประชาชาติท้ังหลายน้ัน  การท่ีประชาชน

ท้ังหมดจะมาประชุมกันเพ่ือออกกฎหมายหรือกำาหนดนโยบายสาธารณะท้ังปวงด้วย

ตนเองทุกเร่ืองไม่อาจกระทำาได้โดยง่าย  กิจการอันเป็นส่วนรวมส่วนใหญ่  จำาเป็นต้อง

กระทำาผ่านระบบตัวแทน3  โดยมีวิธีการคัดสรรบุคคลหรือกลุ่มบุคคลข้ึนมาเป็นนักการ

เมืองหรือผู้นำาการเมืองเพ่ือใช้อำานาจทางการเมืองของประชาชน

  เป้าหมายสำาคัญประการหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญจึงมุ่งไปที่การสร้างความ

สมดุลระหว่างการเมืองของนักการเมืองกับการเมืองของพลเมือง4

 • ผู้นำ�ก�รเมืองคือใคร

  ผู้นำาการเมือง  คือ  ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกประเภทและทุกระดับ  ผู้ดำารง

ตำาแหน่งการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นทุกตำาแหน่ง  โดยผู้นำาการเมืองดัง

กล่าว  ต้องเป็นพลเมืองที่ดี  เสียสละ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มี

จริยธรรมและธรรมาภิบาล  จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และรับใช้

ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

2เนื้อหาส่วนใหญ่ในบทความนี้สรุปและเรียบเรียงจากร่างรัฐธรรมนูญเรียงลำาดับมาตราที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และ
จารุวรรณ กาบซ้อน 
3Manin, Bernard, Adam Przeworski, and Susan C. Stokes. 1999. “Introduction,” in Democracy, 
Accountability, and Representation, edited by Adam Przeworski, Susan C. Stokes, Bernard 
Manin. New York: Cambridge University Press, p.1.
4“ประธานกรรมาธิการยกร่างพูดกับส่ือมวลชน.” 2558. จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร 1 (6): 11. 

ภ�ค	2
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 • ผู้นำ�ก�รเมืองต้องปฏิบัติตัวอย่�งไร	

  ผู้นำาการเมืองต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  โดยแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก

ตำาแหน่งหน้าที่  ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มการเมือง

ที่ตนสังกัด  ผู้นำาการเมืองต้องรับฟังความเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยนำาความเห็นของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจในขณะเดียวกัน 

ผู้นำาการเมืองต้องแสดงความคิดเห็น  หรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนความจริง

 นอกจากนี้  ผู้นำาการเมืองต้องแสดงความรับผิดชอบเมื่อตนหรือผู้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของตนทำาผิด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือ

ประชาชน  โดยต้องคัดค้านการกระทำาดังกล่าว  และแจ้งให้องค์กรที่มีอำานาจในการ

ตรวจสอบ  ทราบเพื่อดำาเนินการต่อไป  ยิ่งไปกว่านั้น  ผู้นำาการเมืองต้องไม่ใช้ตำาแหน่ง

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มการเมืองที่ตนสังกัด  รวมถึงใช้อำานาจหน้าที่ที่สร้าง

ความนิยมทางการเมืองที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

และประชาชน

 ผู้นำาการเมืองต้องไม่ปฏิบัติตัวละเมิดหลักทางศีลธรรม 

ศาสนา  และประเพณี  ไม่ใช้วาจาไม่สุภาพหรือทำาสิ่งที่จะก่อให้เกิด

ความเกลียดชังกันระหว่างคนในชาติหรือศาสนาและต้องไม่ยอม

ให้บุคคลหรือคณะบุคคลครอบงำาหรือชี้นำาโดยผิดกฎหมายหรือผิด

ประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการเลี่ยงหรือชี้นำาให้ผู้อื่น

ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  และไม่แสดงความเห็นดังกล่าวต่อสาธารณะ

 • พรรคก�รเมืองในร่�งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำ�อะไรบ้�ง

  ในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมือง

ของประชาชนในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองในฐานะ  “เจ้าของประเทศ” 

มีบทบาทหน้าที่ในฐานะ  “ตัวกลาง”  ในการเชื่อมโยงประชาชน  กลุ่มทางสังคม 
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กลุ่มผลประโยชน์  และสมาชิกพรรคเข้ากับสถาบันที่ใช้อำานาจทางการเมือง  เช่น 

รัฐบาล  รัฐสภา  เป็นต้น5  ดังนั้น  พรรคการเมืองต้องจัดองค์กรภายใน  และออกข้อ

บังคับให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งไม่

ขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และมีหน้าที่พิทักษ์

ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  ส่วนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

มีหน้าที่ดำาเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  และข้อบังคับ

พรรคการเมือง และต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองด้วย

 นอกจากนี้ เพื่อให้บุคคลที่พรรคการเมืองคัดสรรให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

มีความเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนเจตจำานงของประชาชนและสมาชิกพรรคอย่างแท้จริง 

ในก�รพิจ�รณ�ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรท้ังแบบแบ่งเขต

เลือกต้ังและแบบบัญชีร�ยช่ือ	พรรคก�รเมืองต้องจัดให้มีก�รหย่ังเสียงของประช�ชน

หรือสม�ชิกพรรคก�รเมืองในเขตเลือกตั้งหรือในภ�คนั้น	ๆ	ก่อน

 • พลเมืองจะตรวจสอบผู้นำ�ก�รเมืองและพรรคก�รเมืองได้อย่�งไร

  กลไกที่ร่างรัฐธรรมนูญวางแนวทางไว้สำาหรับการตรวจสอบผู้นำาการเมือง

และพรรคการเมืองมีหลายช่องทาง  ช่องทางที่สำาคัญประการหนึ่ง  คือ  การบัญญัติ

ให้สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติประเมินผลการวางตนของผู้นำาการเมืองและผู้นำาภาครัฐ 

และให้คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ

มอบหมายทำาการประเมินผลพรรคการเมือง  และกลุ่มการเมือง  แล้วแจ้งให้ผู้นั้น

พรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองนั้นทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

  นอกจากนี้  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองจำานวนไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสี่  หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดผู้หนึ่ง  หรือสมาชิกพรรค

การเมืองจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน  หรือประชาชนไม่น้อยกว่าห้าพันคน  มีสิทธิ

ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้มีการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเห็นว่า

5Hofmeister, Wilhelm, and Karsten Grabow. 2011. Political Parties: Functions and 

Organization in Democratic Societies. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung.
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การจัดองค์กรภายใน  การดำาเนินกิจการ  หรือมติใดไม่เป็นไปตามข้อบังคับของพรรค 

และถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ดำาเนินการตามที่ร้องขอ  หรือการ

ดำาเนินการไม่เป็นไปตามท่ีร้องขอ  ให้มีสิทธิย่ืนคำาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้

 • รัฐสภ�มีองค์ประกอบอะไรบ้�ง

 ในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบที่ประเทศไทยยึดถือมากว่า

แปดสิบปี  รัฐสภาถือเป็นสถาบันการเมืองท่ีเข้าถึงและส่ือสารกับประชาชนได้มากที่สุด 

เนื่องจากรัฐสภาเป็นที่รวมของผู้แทนโดยตรงหรือโดยอ้อมของประชาชนในการทำา

หน้าที่สำาคัญหลายประการ  ตั้งแต่การพิจารณาและผ่านกฎหมาย  การควบคุม

อำานาจบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  รวมถึงการให้ความเห็นชอบในเร่ือง

สำาคัญของแผ่นดิน  เช่น  การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา  การให้ความเห็นชอบใน

การประกาศสงคราม การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ เป็นต้น6

 หลักการสำาคัญประการหนึ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่มุ่งทำาให้เกิดคือ 

การสร้างความสมดุลระหว่างสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงถูกออกแบบให้เป็นสภาการเมืองเสียง

ข้างมากของพรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกต้ัง  มีอำานาจจัดต้ังรัฐบาล  ควบคุมรัฐบาล 

และถอดรัฐบาล  กับวุฒิสภาซ่ึงถูกออกแบบให้เป็นสภาพหุนิยมของพลเมืองหลากหลาย

อาชีพ  เพ่ือทำาหน้าท่ีดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมท่ีไม่ได้สังกัดพรรคให้

เข้ามาใช้อำานาจถ่วงดุลกับสภาผู้แทนราษฎร7

 ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่  รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน

รัฐสภา  ทั้งนี้  พลเมืองจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะ

เดียวกันไม่ได้

6วุฒิสาร ตันไชย และสติธร ธนานิธิโชติ. 2558. “การสร้างดุลอำานาจภายในรัฐสภา: บทสังเคราะห์และ

ข้อเสนอแนะสำาหรับการปฏิร ูปรัฐสภาของประเทศไทย,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า 13 (1).

(อยู ่ในขั ้นตอนจัดพิมพ์).  
7“ประธานกรรมาธิการยกร่างพูดกับสื่อมวลชน,” น.15.
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 • สภ�ผู้แทนร�ษฎรมีองค์ประกอบและที่ม�อย่�งไร

 ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเดิมเป็นระบบที่ทำาให้

พรรคการเมืองใหญ่ได้คะแนนเกินกว่าความนิยมท่ีประชาชนลงคะแนน  ร่างรัฐธรรมนูญ

ใหม่พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการปรับระบบให้สมดุลระหว่างความนิยมที่

ประชาชนมีในพรรคการเมืองและจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคได้อย่าง

แท้จริง  โดยใช้การเลือกตั้งระบบผสมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต  ที่การคิดคำานวณจำานวนสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคได้รับเป็นไปตามสัดส่วนคะแนนที่ได้รับจากบัญชี

รายชื่อ8  นอกจากนี้  เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพรรคการเมืองซึ่งต้องใช้เงินทุน

มหาศาลกับกลุ่มการเมือง  ให้กลุ่มการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นโดย

สามารถส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้9

 ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำานวนตั้งแต่ 

450 คน ถึง 470 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 250 คน และมาจากการเลือก

ตั ้งแบบบัญชีรายชื ่อจำานวนตั ้งแต่ 200 คน ถึง 220 คน โดยมีหลักการและวิธี

การเลือกตั้ง ดังนี้

 ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรแบบแบ่งเขต ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ออกคะแนนเสียงได้เขตละหนึ่งคน

 การคำานวณเกณฑ์จำานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้นำาจำานวนราษฎรทั้ง

ประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง 

เฉลี่ยด้วยจำานวนสมาชิก 250 คน 

8เพิ่งอ้าง, น.16.
9เรื่องเดียวกัน, น.15.
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  จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีให้คำานวณ ดังนี้

 (1) นำาจำานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนที่คำานวณได้ มาเฉลี่ยจำานวนราษฎร

ในจังหวัดนั้น  จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มี

สมาชิกสภาราษฎรได้จังหวัดละหนึ่งคน  จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จำานวนราษฎร

ต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน

 (2) เมื่อได้จำานวนสมาชิกของแต่ละจังหวัดแล้ว ถ้าจำานวนสมาชิกยังไม่ครบ 

250 คน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคำานวณมากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกตามวิธีดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่

เหลือจากการคำานวณในลำาดับรองลงมาตามลำาดับจนครบจำานวนสองร้อยห้าสิบ

 (3)  จงัหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหน่ึงคน  ให้ถือ

เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกได้เกินหนึ่งคน  ให้แบ่ง

เขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำานวนเท่าจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีได้

ในจังหวัดนั้น  โดยจัดให้แต่ละเขตการเลือกตั้งมีจำานวนสมาชิกหนึ่งคน  และในกรณีที่

จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต  ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละ

เขตให้ติดต่อกัน  และต้องให้จำานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

 โดยสรุป  วิธีการในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตยังคง

ใช้รูปแบบเดิมที่ประชาชนมีความคุ้นเคยกันดีแล้ว เพียงแต่ได้ลดจำานวนสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบเขตลงเท่านั้น
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 ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรแบบบัญชีร�ยชื่อระบบใหม่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจัดทำาขึ้น  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว  นอกจากนี้  เพื่อสร้าง

ความสมดุลระหว่างการตัดสินใจโดยพรรคหรือกลุ่มกับเสียงที่แท้จริงของประชาชน 

ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อระบบใหม่ประชาชนอาจระบุด้วยว่าต้องการให้ผู้ใดที่

มีชื่อในบัญชีรายชื่อนั้นหนึ่งคนได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร10

 ในกรณีที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดได้คะแนน

เป็นสัดส่วนที่ทำาให้ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดำาเนินการจัดสรรให้

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นเป็นจำานวนตามสัดส่วนนั้น  โดยให้ผู้มีชื่อในบัญชี

รายช่ือท่ีประชาชนเลือกซ่ึงได้รับคะแนนมากท่ีสุดเรียงไปตามลำาดับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่ได้มีการเรียง

ลำาดับแล้วของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้น

ที่มา: ปรับปรุงจาก บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. 2558. “ระบอบการเมือง นักการเมือง

และสถาบันการเมือง,” จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร 1 (2): 5.

 
10บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. 2558. “ระบอบการเมือง นักการเมือง และสถาบันการเมือง,” จุลสารรัฐธรรมนูญ

ฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร 1 (2): 6. 
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  การกำาหนดเขตเลือกตั้งสำาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อให้จัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็น  6  ภาค  และให้แต่ละภาคเป็นเขต

เลือกตั้ง  โดยในแต่ละภาคต้องจัดให้พื้นที่ของจังหวัดทั้งจังหวัดอยู่ในภาคเดียวกัน 

จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันอยู่ในภาคเดียวกัน  และในทุกภาคต้องมีจำานวนราษฎรตาม

หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

 การคิดคำ านวณเพื่ อหาจำ านวนสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่ แต่ละ

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองจะพึงมี ให้ดำาเนินการ ดังนี้

 (1)  ให้นำาคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อทั้งหมดมารวมกันเพื่อคำานวณหา

จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสัดส่วนที่แต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง 

นั้นจะพึงมีได้ทั้งประเทศ

 (2)  ให้นำาจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองได้รับเลือกตั้ง มาเทียบกับจำานวนของสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นจะพึงมีได้  เพื่อคำานวณให้

ได้จำานวนสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นทั้งหมด

 (3)  ในกรณีที่จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีแต่ละพรรคการเมืองหรือ 

กลุ่มการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทุกเขตรวมกัน  ให้เพิ่มสมาชิกจาก

บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นจนเท่าจำานวนสัดส่วนสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรที่คำานวณได้

 (4)  ในกรณีที่จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองหรือ

กลุ่มการเมืองจะพึงมีได้มีจำานวนเท่ากับหรือน้อยกว่าจำานวนสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรที่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งทุกเขต

รวมกัน  ให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้นมีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เฉพาะที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้ง
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  (5)  ในกรณีที่จำานวนสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อที่คำานวณได้  รวมกันมากกว่า

สองร้อยยี่สิบ  ให้ปรับลดจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองลงตามสัดส่วนให้รวมกันเป็นสองร้อยยี่สิบคน

  (6)  การจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับบัญชีรายชื่อของพรรค 

การเมืองหรือกลุ่มการเมืองในแต่ละภาค  ให้คำานวณโดยเฉลี่ยสัดส่วนคะแนนเสียง

ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่ได้รับในภาคนั้น  กับคะแนนเสียงรวมทั้ง

ประเทศของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนั้น
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ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2558. “ความพร้อมในการจัดเตรียม

การเลือกตั ้งระบบสัดส่วนที ่มีสมาชิกแบบผสม,” เอกสารประกอบการประชุม

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้ง  ในคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ, น.10. (อัดสำาเนา)
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  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภท

ยังคงยึดหลักการการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยการลงคะแนนเลือก

ตั้งแต่ละแบบต้องแยกกันโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามความ

เหมาะสมแก่การอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ระบบก�รเลือกต้ังแบบใหม่ท่ีกล่�วม�	 จะไม่ทำ�ให้พรรคก�รเมืองขน�ดใหญ่

ได้สม�ชิกสภ�ผู ้แทนร�ษฎรเกินจริง	และจะเป็นประโยชน์แก่พรรคก�รเมือง

ขน�ดกล�งและเล็ก	 มีแนวโน้มที่จะนำ�ไปสู่ก�รมีรัฐบ�ลผสมที่เอื้อต่อบรรย�ก�ศ

ก�รปรองดอง11

 • วุฒิสภ�มีองค์ประกอบและที่ม�อย่�งไร

 มองเตสกิเออ (Montesquieu) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า โครงสร้าง

ทางการเมืองที่ดีต้องเป็นโครงสร้างที่ดึงกลุ่มพลังอำานาจที่แท้จริงในสังคมทุกกลุ่มให้

เข้ามาอยู่ในโครงสร้างได้12 วุฒิสภาในร่างรัฐธรรมนูญใหม่  ประกอบด้วยสมาชิก

จำานวนไม่เกิน 200 คน ซึ่งมาจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 (1)  ผู้ซ่ึงเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึง่ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงหรือ 

เทียบเท่าซึ่งเป็นตำาแหน่งบริหาร  และข้าราชการฝ่ายทหารซึ่งดำารงตำาแหน่งปลัด

กระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  หรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ  ซึ่งเลือกกันเอง

ในแต่ละประเภท ประเภทละไม่เกินสิบคน

 (2)  ผู้แทนสภาวิชาชีพ  องค์กรวิชาชีพ  หรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งซึ่ง 

เลือกกันเอง จำานวนไม่เกินสิบห้าคน

 (3)  ผู้แทนองค์กรด้านเกษตรกรรม ด้านแรงงาน ด้านวิชาการ  ด้านชุมชน 

และด้านท้องถิ่น ซึ่งเลือกกันเอง จำานวนไม่เกินสามสิบคน

11คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.  2558.  เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่.  กรุงเทพฯ:

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, น. 30. (อัดสำาเนา).
12เพิ่งอ้าง, น. 19.
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 (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านการเมือง  ความมั่นคง  การบริหาร

ราชการแผ่นดิน  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  การปกครองท้องถ่ิน  การศึกษา 

การเศรษฐกิจ  การสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คุ้มครอง

ผู้บริโภค ด้านเด็กเยาวชน สตรี ด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบ

วิชาชีพอิสระ และด้านอื่น ซึ่งมาจากการสรรหา จำานวนห้าสิบแปดคน

 (5) ผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน โดยให้เลือก

ตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมตามด้านต่าง  ๆ  ซึ่งได้รับการคัดกรองจังหวัดละไม่

เกินสิบคน  ในกรณีที่มีจังหวัดเพิ่มขึ้น ให้ลดจำานวนที่พึงมีตาม (4) เมื่อถึงคราวที่มีการ

สรรหา และเพิ่มจำานวนตาม (5) ให้ได้เท่าจำานวนจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

  ให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่าง  ๆ  ตาม  (4)  ทำาหน้าที่สรรหา

บุคคลผู้สมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาเท่าจำานวนที่พึงมีตามที่กำาหนดในวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ 

ให้ผู้เข้ารับการสรรหาตาม (4) มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตาม (5) ด้วย

  ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองทำาหน้าที่คัดกรองบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและ

คุณธรรมในแต่ละจังหวัด  ให้มีจำานวนไม่เกินสิบคน  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียง

คะแนนเลือกตั้งได้หนึ่งเสียงตาม  (5)  โดยให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับและให้ใช้

เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด  ๆ  ทำาให้สมาชิกวุฒิสภามีจำานวนน้อยกว่าร้อยละ

แปดสิบห้าของจำานวนสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตามประกาศรับรองผลการได้มา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้  และต้องดำาเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภาตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว 

และให้สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามาในภายหลังนั้นอยู่ในตำาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่

ของสมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามาแทน
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ที่มา: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ. 2558. เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่. 

กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, น. 20. (อัดสำาเนา).

  นอกจากการสร้างสมดุลระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผ่านการ

ออกแบบวิธีการเลือกที่แตกต่างกันแล้ว  ร่างรัฐธรรมนูญยังได้สร้างสมดุลในอำานาจ

ระหว่างสองสภา  โดยกำาหนดอำานาจหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่หนุนเสริมการทำางานซึ่ง

กันและกัน13  ดังนี้

 o  สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี  ทำาหน้าที่หลักในการ

ควบคุมรัฐบาลผ่านการตั้งกระทู้ถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้

  o  สภาผู้แทนราษฎรมีอำานาจในการเสนอกฎหมายและในการพิจารณาร่าง

กฎหมายหากมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างสองสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ชี้ขาด

  o  วุฒิสภามีอำานาจเสนอกฎหมายได้เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร

13คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, อ้างแล้ว, น. 33-34.
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  o  วุฒิสภามีอำานาจร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมเพื่อถอดถอน

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองโดยใช้มติกึ่งหนึ่งของรัฐสภา  และประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดยใช้มติสองในสาม

 นอกจากนี้ เพื่อให้การทำาหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสะท้อน

เจตจำานงของประชาชนอย่างแท้จริง  รัฐธรรมนูญยังได้วางหลักการเพื่อให้เกิดความ

สมดุลระหว่างวินัยพรรคกับอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้หลายประการ ได้แก่ 

การห้ามมิให้ผู้ที่มิใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติ 

หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลาออกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองพ้นจาก

การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แต่หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติโดยอิสระ

ในสภาแล้ว พรรคมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค  ไม่ถือว่าความเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรต้องหมดไปด้วย  เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระในการทำาตาม

ความต้องการของประชาชน14

 • ใครเสนอให้ตร�พระร�ชบัญญัติได้บ้�ง

    ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้โดย

    (1)  คณะรัฐมนตรี

    (2)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน

    (3)  สมาชิกวุฒิสภาจำานวนไม่น้อยกว่าสี่สิบคน

    (4)  ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ ่งมีหน้าที ่ตรวจสอบการใช ้

อ ำานาจรัฐ  เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและ

ประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ หรือ

    (5)  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า10,000 คนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

14เพิ่งอ้าง, น. 35.
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  ในกรณีท่ีเป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดยประชาชนไม่น้อยกว่า  10,000  คน 

ให้สภาที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นเริ่มพิจารณาภายในเวลาไม่เกิน 180 วันนับตั้งแต่

วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือวันที่นายกรัฐมนตรีส่งคำารับรองกลับคืนมา

 • รัฐสภ�ส�ม�รถควบคุมก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินได้อย่�งไร

     รัฐสภาสามารถควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินได้ โดย

 ▪ สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรหรือสม�ชิกวุฒิสภ�แต่ละคนมีสิทธิตั้ง	

กระทู้ถ�มน�ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับง�นในหน้�ที่ได้  และ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตอบโดยเร็ว  แต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย  เพราะเกี่ยว

กับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำาคัญของแผ่นดิน

 ▪ สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรอ�จต้ังกระทู้ถ�มสดต่อน�ยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีได้ตามท่ีกำาหนดในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  และนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตอบคำาถามนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

 ▪	 สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรจำ�นวนไม่น้อยกว่�หน่ึงในห้�ของจำ�นวน

สม�ชิกทั้งหมดเท่�ที่มีอยู่ของสภ�ผู้แทนร�ษฎร	 มีสิทธิเข้�ชื่อเสนอญัตติขอเปิด

อภิปร�ยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้ว�งใจน�ยกรัฐมนตรี  และเมื่อมีการเสนอญัตติแล้ว 

จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้  เว้นแต่จะมีการถอนญัตติ  หรือการลงมตินั้นไม่ได้

คะแนนเสียง

  การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป  ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ

นายกรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมร่ำารวยผิดปกติ  ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  หรือ

จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  จะต้องมีการกล่าวหาว่าทุจริตต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยเสมอ  หรือถ้าเป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เล็งเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน

แผ่นดิน  จะเสนอโดยมีการกล่าวหาว่าทำาให้เงินแผ่นดินเสียหายต่อศาลแผนกคดีวินัย

การคลังและงบประมาณด้วย
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  เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลง ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจ การลงมติ

ในกรณีนี้ไม่ให้กระทำาในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด  และให้นับเฉพาะคะแนน

เสียงไม่ไว้วางใจเท่านั้น  มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

 ▪	 สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรจำ�นวนไม่น้อยกว่�หนึ่งในหกของจำ�นวน

สม�ชิกท้ังหมดเท่�ท่ีมีอยู่มีสิทธิเข้�ช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปร�ยท่ัวไป เพื่อลงมติไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้ 

  ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองหรือ 

กลุ่มการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคหรือกลุ่มนั้นดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีมีจำานวน

ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน

มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิ

เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  หรือ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกินกว่า

สองปีแล้ว

 ▪	 สม�ชิกวุฒิสภ�จำ�นวนไม่น้อยกว่�หน่ึงในส�มของจำ�นวนสม�ชิก	

ท้ังหมดเท่�ท่ีมีอยู่มีสิทธิเข้�ช่ือขอเปิดอภิปร�ยท่ัวไปในวุฒิสภ�  เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี

แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดย

ไม่มีการลงมติ ซึ่งการเปิดอภิปรายทั่วไป จะกระทำาได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง
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 • คณะรัฐมนตรีมีองค์ประกอบ	ที่ม�	และอำ�น�จหน้�ที่อะไรบ้�ง

  คณะรัฐมนตรีประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีหนึ่งคนและรัฐมนตรีอื่นอีก

ไม่เกิน35  คน  ซึ่งแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์  มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตาม

หลักความรับผิดชอบร่วมกัน  โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  และนายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งติดต่อ

กันเกินกว่าสองวาระไม่ได้

	 คณะรัฐมนตรีมีที่ม� ดังนี้

	 สภ�ผู้แทนร�ษฎรพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ

ก�รแต่งตั้งเป็นน�ยกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภ�ยในส�มสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีก�ร

เรียกประชุมสภ�เป็นครั้งแรก  โดยการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี  ต้องมี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง  ยิ่งไปกว่านั้น  มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วย

ในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี  ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  แต่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าว

มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคะแนนเสียงสองในสามของจำานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  การลงมติในกรณีนี้ให้กระทำาโดยการลง

คะแนนโดยเปิดเผย

 ในกรณีที่พ้นกำาหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อ

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มาประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว  ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้

รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับการแต่งตั ้งเป็นนายกรัฐมนตรี  ให้ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรนำาความข้ึนกราบบังคมทูลภายในสิบห้าวันท่ีพ้นกำาหนดเวลาดังกล่าว 

เพื่อทรงมีพระราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี
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  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำาชื่อรัฐมนตรีกราบบังคมทูล เพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้ง  นายกรัฐมนตรีจะต้องนำาชื่อผู้ซึ่งจะเป็นรัฐมนตรีส่งให้ประธานวุฒิสภา 

แล้วให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

 รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

  (1)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

  (2)  มีอายุไม่ต่ำากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

  (3)  สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  (4)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

  (5)  ไม่เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้

รับแต่งตั้ง  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท  ความผิดลหุโทษหรือความผิด

ฐานหมิ่นประมาท

 (6)  ไม่ได้แสดงสำาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ย้อนหลังเป็นเวลา 

สามปีต่อประธานวุฒิสภา  ปกปิด  หรือแสดงหลักฐานดังกล่าวอันเป็นเท็จ  เว้นแต่

เป็นผู้ซึ่งไม่มีรายได้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

  (7)  ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือเคยเป็นสมาชิก

วุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

รัฐมนตรี

 น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รเข้�ร่วมประชุม

สภ�ผู้แทนร�ษฎร	 วุฒิสภ�และรัฐสภ�	 และย่อมมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง

คว�มคิดเห็นในที่ประชุมสภ�  และให้นำาเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาใช้ 

บังคับโดยอนุโลม
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  ในการบริหารราชการแผ่นดิน  รัฐมนตรีต้องดำาเนินการตามบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญกฎหมาย  และนโยบายที ่ได้แถลงไว้  ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ ่งรวมถึงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว  และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของ

ตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

  รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ

  (1) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

  (2) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมี

การยุบสภาผู้แทนราษฎร

  (3) คณะรัฐมนตรีลาออก

 เม่ือคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งท้ังคณะ	 ให้ปลัดกระทรวงของ

แต่ละกระทรวงรักษ�ร�ชก�รแทนรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงน้ัน  ท้ังน้ี  ให้ปลัดกระทรวง

ที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี  เลือกปลัดประทรวงที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี

คนหนึ่ง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี  และเลือกปลัดกระทรวงที่รักษาราชการ

แทนรัฐมนตรีอีกจำานวนสองคน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี  และให้ปลัด

กระทรวงทุกกระทรวงรักษาราชการแทนรัฐมนตรีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรี

จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำาเป็น

และภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  (1)  ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำาร้องขอของคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม

  (2)  ไม่กระทำาการอันเป็นการใช้อำานาจแต่งต้ังหรือย้ายข้าราชการซ่ึงมีตำาแหน่ง

หรือเงินเดือนประจำาหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการที่รัฐ

ถือหุ้นใหญ่  หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำาแหน่ง  หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน 

รวมทั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เว้นแต่จะ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
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  (3)  ไม่กระทำาการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำารองจ่าย 

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การเลือกตั้งก่อน

 (4)  ไม่กระทำาการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ  หรือมีผลเป็นการ

สร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป

 (5)  ไม่ใช้หรือยอมให้ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำาการ

ใดซ่ึงจะมีผลต่อการเลือกต้ัง  และไม่กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

 • ข้�ร�ชก�ร	นักก�รเมือง	และประช�ชนมีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งไร

 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำาและ

ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

อื่นไม่ได้และเพื่อให้เกิดสมดุลแห่งอำานาจระหว่างฝ่ายการเมืองผู้กำาหนดนโยบายและ

ฝ่ายราชการประจำาท่ีต้องปฏิบัติตามนโยบาย  ร่างรัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้การแต่งตั้ง

ข้�ร�ชก�รพลเรือนต้องใช้ระบบคุณธรรม15  โดยให้มีคณะกรรมการดำาเนินการ

แต่งตั ้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรม  ประกอบด้วย  กรรมการจำานวน  7  คน 

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีความซื่อสัตย์

สุจริตและเป็นกลางทางการเมือง ดังนี้

 (1)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้รับ

เลือกจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จำานวนสองคน

 (2)  ผู ้ซึ ่งเคยดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ 

เทียบเท่าปลัดกระทรวงและได้พ้นจากราชการแล้ว  จำานวนสามคน  ซึ่งได้รับเลือกโดย

ผู้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง

15“ประธานกรรมาธิการยกร่างพูดกับสื่อมวลชน,” อ้างแล้ว, น.18.
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  (3)  ประธานกรรมการจริยธรรมของทุกกระทรวงซึ ่งเล ือกกันเอง

จำานวนสองคน  ให้กรรมการ  เลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งให้เป็นประธาน

กรรมการ  แล้วแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบ  รวมถึงให้วุฒิสภาพิจารณาประวัติ 

ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลตามข้อ  (1)  และ  (2)  ในกรณี

ที่วุฒิสภาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรดำารงตำาแหน่งกรรมการ  ให้ประธานวุฒิสภา

ส่งรายชื่อนั้นกลับไปให้ดำาเนินการเลือกใหม่  โดยให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการมี

วาระการดำารงตำาแหน่งสามปีนับตั้งแต่วันที่ทรงแต่งตั้ง  และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียง

วาระเดียว

 ทั้งนี้  คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็น

สมควรต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำาความกราบบังคมทูล เพื่อทรงแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง  หรือย้ายให้บุคคล

ดังกล่าวพ้นจากตำาแหน่ง

 ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชนนั้น 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ ดังนี้

 •  ดำาเน ินการให้เป ็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที ่

คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เพื ่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

 •  ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอำานวยความสะดวกและให้บริการ

แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 •  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่และในการ

ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้	 ให้มีก�รประเมินคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รให้บริก�ร

ส�ธ�รณะของหน่วยง�นของรัฐ	ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่รัฐ
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 นอกจ�กนี้ก�รสั ่งก�รในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินให้กระทำ�เป็น

ล�ยลักษณ์อักษร	 เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็นเร่งด่วน	 อ�จส่ังร�ชก�รด้วยว�จ�ได้ 

แต่ให้ผู้รับคำาสั่งบันทึกคำาสั่งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้ผู้สั่งลงนาม

ในภายหลัง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใดดำาเนินการไป  โดยปราศจากการสั่ง

การดังกล่าว  ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตาม  ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ดำาเนินการใดซึ่งเป็นการสั่งการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย ย่อมได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ

  ในขณะเดียวกัน ประช�ชนย่อมมีส่วนในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน ดังนี้

  (1)  ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการบริหารราชการต่อผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ

  (2)  มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่กฎหมายบัญญัติ

  (3)  ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ  ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่  ย่อมมีสิทธิขอให้ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ชี้แจง 

แสดงเหตุผล และขอให้ดำาเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เสนอเร่ืองราว

ร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีต่อศาล

  ทั้งหมดนี้ เป็นสาระโดยสังเขปของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าด้วย

ผู้นำาการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองที่มีเจตนารมณ์หลักในการสร้างระบอบ

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่มีความสมดุล
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 หลักนิติธรรม	ศ�ล	และองค์กรตรวจสอบ
ก�รใช้อำ�น�จรัฐ16

 การปฏิรูปประเทศไทยดำาเนินไปควบคู่กับการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ

เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  รัฐธรรมนูญจึงเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้

เพื่อการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง  ๆ  ถูกเรียกขานว่าเป็น 

“รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ”

  ในส่วนของหลักนิติธรรม  ศาล  และองค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐนั้น 

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศกำาหนดแนวทาง  หลักการใหม่  ๆ  ซึ่งนับเป็น

ครั้งแรกที่กำาหนดหลักการพื้นฐานสำาคัญของหลักนิติธรรมไว้ในรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้

เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติตามโดยฝ่ายต่างๆ  อย่างเคร่งครัด  สอดคล้องกับ

การเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมาย (Legal State) หรือนิติรัฐอย่างแท้จริง

  1. หลักการพื้นฐานสำาคัญของหลักนิติธรรมมี 5 ประการ ได้แก่ 

    (1)  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  ท้ังภาครัฐและประชาชน

ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

    (2)  หลักการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค

    (3)  หลักการแบ่งแยก(การใช้)อำานาจและการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ

    (4)  หลักประกันในความถูกต้องชอบธรรมในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา ซึ่งเรียกว่า “ศุภนิติกระบวน”  (Due Process of Law) 

    (5)  หลักประกันความเป็นอิสระของศาล และ

ความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการยุติธรรม 

16สรุปและเรียบเรียงจากร่างรัฐธรรมนูญเรียงลำาดับมาตราที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกร่าง 

รัฐธรรมนูญ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดย นางสาวปัทมา สูบกำาปัง นักวิชาการผู้ชำานาญการ 

สำานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ภ�ค	3

ทางอาญา ซึ่งเรียกว่า “ศุภนิติกระบวน”  (Due Process of Law) 
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  2. กำาหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งหมายความรวม

ถึงต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเคร่งครัด

 ทั้งนี้  ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  พนักงานอัยการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 3. กำาหนดแนวทางหรือหลักการเกี่ยวกับศาลและกระบวนการยุติธรรม 

มีดังนี้

    3.1  การดำาเนินการในกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปโดยถูกต้องตาม 

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย มีความเป็นธรรม มีมาตรฐานที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มีขั้นตอนการดำาเนินกระบวนพิจารณาที่เหมาะสมกับประเภทคดี  มีประสิทธิภาพ 

ไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

  3.2  กำาหนดให้จัดตั้งศาลให้ทั่วถึง  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 

สะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย  ซึ่งต้องดำาเนินการโดยออกเป็นกฎหมาย

  3.3  ผู้พิพากษาและตุลาการถูกลงโทษทางวินัยโดยองค์กรบริหารงาน

บุคคลของศาล มีสิทธิอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลชั้นสูงสุดที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ได้ เพื่อเป็นหลัก

ประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือตุลาการ

    3.4  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  และประธานศาลอ่ืน

นอกจากศาลรัฐธรรมนูญและศาลทหารมีวาระดำารงตำาแหน่ง  4  ปี  และให้ดำารง 

ตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว  ส่วนผู้พิพากษาหรือตุลาการของศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง 

และศาลอื่นนอกจากศาลทหารเกษียณอายุเมื่ออายุครบ  65  ปีบริบูรณ์  แต่อาจรับ

ราชการเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการอาวุโสต่อไปได้ถึงอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ 

เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างศาลต่างๆ

    3.5  พนักงานอัยการเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แต่อาจรับ

ราชการเป็นพนักงานอัยการอาวุโสต่อไปได้ถึงอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
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    3.6  สร้างมาตรฐานและระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการสืบสวนสอบสวน

และการฟ้องคดี  โดยกำาหนดให้พนักงานอัยการมีอำานาจสอบสวนคดีอาญาที่สำาคัญ 

ร่วมกับพนักงานสอบสวน  และอัยการสูงสุดต้องแสดงเหตุผลประกอบคำาสั่งชี้ขาดคดี 

(คำาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ถอนฟ้อง อุทธรณ์ฎีกา  ไม่อุทธรณ์ฎีกา หรือถอนอุทธรณ์ฎีกา) 

และต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย  กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ประโยชน์สาธารณะ ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ด้วย 

   3.7  สร้างระบบป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยกำาหนดห้าม 

ข้าราชการอัยการดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ 

หรือในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  รวมถึงห้ามเป็นที่ปรึกษาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

หรือตำาแหน่งใดในลักษณะเดียวกัน  ห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือทำากิจการใด

อันเป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง

ตำาแหน่งหน้าที่ของพนักงานอัยการ 

 4. ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอำานาจ (Jurisdiction) หลัก ดังนี้ 

    4.1  วินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีใดขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ  โดยการโต้แย้งของคู ่ความในคดีหรือศาลเห็นเองแล้วส่งให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด

    4.2  วินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจากการเสนอ

ของบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

  4.3  วินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของสภาผู้แทน

ราษฎร  วุฒิสภา  รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาลฎีกา  ศาลปกครองสูงสุด  องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ  หรือคณะกรรมการสรรหาองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ

  4.4  วินิจฉัยชี้ขาดว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือร่าง

พระราชบัญญัติมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

รัฐธรรมนูญ
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    4.5  วินิจฉัยชี้ขาดว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่เติมตราข้ึนโดยถูกต้องตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  (คือการขอแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ)

 กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น

เป็นไปโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  

แต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานสำาคัญ  รัฐธรรมนูญกำาหนดประช�ชนมี

อำ�น�จตัดสินโดยก�รออกเสียงประช�มติ  หากคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ

ออกเสียงไม่เห็นชอบด้วยในการให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่ม

เติมนั้นเป็นอันตกไป  แต่ถ้าเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยก็ให้ดำาเนินการนำาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้บังคับต่อไป

   4.6  วินิจฉัยชี้ขาดว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำาการในลักษณะที่

อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  หรือให้ได้มาซึ่งอำานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็น

ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

    4.7  วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  หรือมีผลผูกพันด้านการค้าการ

ลงทุน  หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ

ของรัฐสภา

  5. ศาลยุติธรรมมีเขตอำานาจ (Jurisdiction) หลัก คือพิจารณาพิพากษาคดี

ทั้งปวง  เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำาหนดให้อยู่ในอำานาจของศาลอื่น

ซึ่งนอกจากคดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีชำานัญพิเศษต่าง  ๆ ที่อยู่ในเขตอำานาจศาล

ยุติธรรมแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศยังกำาหนดให้ศาลยุติธรรมมีเขตอำานาจใน

คดีดังต่อไปด้วย
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    5.1  ศาลอุทธรณ์มีเขตอำานาจพิจารณาพิพากษาและมีคำาส่ังเพิกถอนสิทธิ 

เลือกตั้งกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

   5.2  ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีเขตอำานาจพิจารณาพิพากษา

และมีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรณีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ท้องถิ่นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  5.3  ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีเขตอำานาจพิจารณาพิพากษาคดี

เกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน  หรือจงใจยื่นบัญชีดังกล่าวด้วยข้อความ

อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

    5.4  ศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษมีเขตอำานาจพิจารณาพิพากษาคดี

ชำานัญพิเศษตา่ง ๆ

    5.5  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีเขตอำานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีที่ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง  และ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ถูกกล่าวหาว่าร่ำารวยผิดปกติ 

กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกระทำา

ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

  6.  ศาลปกครองมีเขตอำานาจ  (Jurisdiction)  หลัก  คือพิจารณาพิพากษา

คดีปกครอง อันเนื่องมาจากการใช้อำานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจาก

การดำาเนินกิจการทางปกครอง  และการบริหารและการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ  รวมถึงคดีเกี่ยวกับวินัย การคลังและการงบประมาณ โดยกำาหนดให้

มีแผนกดังกล่าวในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด)
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  7. กำาหนดกลไก มาตรการเพ่ือให้มีก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐได้อย่างแท้จริง

    7.1  ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น กรรมการ

องค์กรตรวจสอบต่าง  ๆ  รวมถึง  ข้าราชการระดับสูง  มีหน้าที่ยื ่นบัญชีทรัพย์สิน

หนี้สิน	 และสำ�เน�แบบแสดงร�ยก�รภ�ษีเงินได้ของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ  รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินของ

บุคคลดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

    7.2  กำาหนดให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี  กรรมการองค์กรตรวจสอบต่าง  ๆ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิก

วุฒิสภาให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว  ส่วนบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำารงตำาแหน่งอื่น

เปิดเผยได้หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัย

ชี้ขาด  ด้วยการร้องขอจากศาล  หรือผู้มีส่วนได้เสีย  หรือคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน หรือตามที่กฎหมายกำาหนด

 7.3  ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง  ผู้พิพากษาหรือตุลาการ  กรรมการใน

องค์กรตรวจสอบต่างๆ  อัยการสูงสุด  พนักงานอัยการ  หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูง

มีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติ  ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่  ส่อว่ากระทำาความผิดต่อ

ตำาแหน่งหน้าที่ราชการ  ส่อว่ากระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  อาจถูกยื่นเรื่องให้ถอดถอนออกจ�ก

ตำ�แหน่งได้

    7.4  รัฐสภ�มีอำานาจพิจารณาและลงมติถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่ง

ซ่ึงต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  5  ของจำานวนสมาชิกรัฐสภาท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ซ่ึง

บุคคลท่ีถูกรัฐสภามีมติถอดถอนให้พ้นจ�กตำ�แหน่ง	 และถูกตัดสิทธิดำ�รงตำ�แหน่ง

ท�งก�รเมืองหรือรับร�ชก�ร	หรือดำ�รงตำ�แหน่งอื่นใด
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    7.5  แม้ว่�รัฐสภ�มีมติไม่ถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ประช�ชนมีอำ�น�จตัดสินว่าจะถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองดังกล่าว  โดยให้จัดทำาบัญชีรายชื่อไว้ให้ประช�ชนออกเสียงลงคะแนน

ถอดถอนหรือตัดสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิในการดำารงตำาแหน่งอื่น  พร้อมการใช้สิทธิ

ออกเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป  หากได้รับคะแนนเสียงข้างมากของประชาชนผู้มาใช้

สิทธิเลือกต้ังให้ถอดถอนหรือตัดสิทธิบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา  10  ปีนับแต่วันท่ีออกเสียง

ลงคะแนน

   7.6  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า  20,000  คน  มีสิทธิ

เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้มีมติถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

หรือผู้ดำารงตำาแหน่งอื่น  รวมถึงกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ออกจากตำาแหน่งได้

  8.  รัฐธรรมนูญกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหม่  เพื่อให้เกิด

ดุลยภาพและประสิทธิภาพ  ในการบริหารจัดการ  การควบคุม  และการวินิจฉัยชี้ขาด

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ โดยกำาหนดให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีอำานาจหน้าที่หลักดังนี้

   8.1  ควบคุมการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น  รวมถึงการออก

เสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

   8.2  ออกประกาศ  ระเบียบต่าง  ๆ  เก่ียวกับการควบคุมการเลือกต้ังและ

การออกเสียงประชามติ  การหาเสียงเลือกต้ังและการดำาเนินการใด   ๆของพรรคการเมือง 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รวมถึงกำาหนดหลักเกณฑ์  การดำาเนินการ

ของรัฐในการสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งที่เสมอภาค  และมีโอกาสทัดเทียมกันในการ

หาเสียงเลือกตั้ง 

  8.3  กำาหนดมาตรการและควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง

หรือกลุ่มการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง

หรือกลุ่มการเมือง  และผู้สมัครรับเลือกตั้ง  การตรวจสอบบัญชีทางการเงิน  และการ

ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
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    8.4  มีคำาสั่งให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำาเป็น

ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

    8.5  มีคำาส่ังให้“คณะกรรมการดำาเนินการจัดการเลือกตั้ง”  ข้าราชการ 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎที่

เกี่ยวข้อง หรือระงับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐออกจาก

พื้นที่ชั่วคราว เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

    8.6  สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อ

โต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการดำาเนิน

การเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

    8.7  สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือสั่งให้ดำาเนินการใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา  เมื่อมีเหตุ  อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือการ

ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

    8.8  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้อง

ถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และผลการออกเสียงประชามติ

    8.9 ยื ่นคำาร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื ่อมีคำาสั ่ง

ให ้ เพ ิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งกระทำาการอันมีผลให้การเลือกตั้ง

มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  8.10  ควบคุมการจัดการออกเสียงประชามติ  หรือส่ังให้มีการออกเสียง

ประชามติใหม่  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือก

ตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 9.  กำาหนดให้มี  “คณะกรรมการดำาเนินการจัดการเลือกต้ัง” ประกอบด้วย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ ่งปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติแต่งตั้งจากข้าราชการใน

แต่ละหน่วยงานๆ  ละ 1  คน  ทำาหน้าที่ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
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  10.  กำาหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินโดยความเห็นชอบของคณะ 

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติมีอำานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำานวนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแผนกคดี

วินัย การคลังและการงบประมาณในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอันวิญญูชนพึงเห็น

ได้ว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

  11.  กำาหนดให้มี  “ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชน”

มีจำานวน  11  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา  จากผู้

ซึ ่งมีความรอบรู ้และประสบการณ์ในการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

การบริหารราชการแผ่นดิน หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และ

มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การ

เอกชน 

  12.  ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชนมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

  12.1  พิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

ของประชาชน  

    12.2  ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอัน 

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรอืไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและเสนอมาตรการแก้ไขต่อบุคคลหรือหน่วย

งานที่กระทำาหรือละเลยการกระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ 

  12.3  พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 

ปฏิบัตินอกเหนืออำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย,  การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชน  หรือไม่

เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำานาจหน้าที่ก็ตาม และตรวจสอบการ

ละเลยการปฏิบัติหน้าที่  หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กร

ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีของศาล
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    12.4 เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยช้ีขาดกรณีมีบทบัญญัติกฎหมาย

ใดมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

    12.5  เสนอให้ศาลปกครองวินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎ  คำาสั่ง  หรือการกระทำา

อื่นใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน หรือขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

  12.6  ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจาก

ผู้เสียหาย  เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  หรือเพื่อประโยชน์

สาธารณะ

  12.7  เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ

ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน

    12.8  ส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิของ

ประชาชน

    12.9  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

    12.10  รายงานต่อรัฐสภากรณีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที ่รัฐ

ไม่ดำาเนินการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชนเสนอ  โดยให้

รัฐสภาพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว  และให้เปิดเผยต่อสาธารณะชนเป็นการ

ทั่วไปด้วย

  13.  สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ประเมินผลการวางตนของ

ผู้นำาการเมืองและผู้นำาภาครัฐ  โดยแจ้งผลให้บุคคลดังกล่าวทราบ  และประกาศผล

การประเมินให้ทราบเป็นการทั่วไป

  14.  คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ประเมินผลพรรค

การเมืองและกลุ่มการเมือง  และองค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐทั้งหลาย  โดยแจ้ง

ผลให้องค์กรดังกล่าวทราบ และประกาศผลการประเมินให้ทราบเป็นการทั่วไป
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              การปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดอง17
 

	 ในภาคน้ีจะเน้นประเด็นการปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดองโดยมี

เป้าหมายสำาคัญคือ	 หนุนสังคมท่ีเป็นธรรมและการนำาประเทศสู่สันติสุขในท่ีสุดโดยในท่ีน้ี

แบ่งเป็นสองส่วน	ดังน้ี

ก. หนุนสังคมที่เป็นธรรม
	 ให้มีการปฏิรูปด้านต่าง	ๆ	ดังน้ี

 1. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

	 -	 ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย	 และกฎโดยง่าย	 ให้ตรากฎหมายว่าด้าย

การจัดทำาประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมและปรับปรุงกฎหมาย	 และกฎในเร่ืองต่างๆ	 ไว้

อย่างครบถ้วนและทันสมัยข้ึน	เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ

17สรุปสาระสำาคัญจากเอกสาร	 “เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”	 ของ	 ศ.ดร.บวรศักด์ิ	 อุวรรณโณ								

ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ	วันท่ี	10	มีนาคม	2558

ภาค 4
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 2. ปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง และภาษีอากร

	 -	 จัดระบบภาษีเป็น	2	ระดับ	คือ	ระดับชาติ	และระดับท้องถิ่น

	 -	 ให้มีกฎหมายกำาหนดให้บุคคลต้องแสดงรายได้ของตนต่อหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ผู้มีรายได้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 และ

ให้ผู้ซึ่งได้เสียภาษี มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

	 -	 ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 -	 ปรับปรุงกฎหมายซ่ึงกำาหนดเร่ืองการออกใบอนุญาตท่ีมีลักษณะเป็น	

การผูกขาด	ให้สัมปทาน	หรือให้สิทธิ	ให้ใช้วิธีประมูลเปิดเผยเป็นหลัก

 มาตรา 218 วรรคสี่ : ความโปร่งใส

	 	 	 	 •	 คำาพิพากษา	 คำาวินิจฉัย	 และคำาสั่ง	 ต้องแสดงเหตุผลประกอบการ	

วินิจฉัยหรือการมีคำาสั่ง	 ต้องอ่านโดยเปิดเผย	 และต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง

ได้โดยง่าย	 เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ	 ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึง

ได้ด้วย

 มาตรา 220 วรรคสอง : การสร้างความเป็นธรรม

	 	 	 	 •	 ในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือ

กฎใดก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน	 ให้ศาลหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าว

ส่งความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเพื่อดำาเนินการแก้ไขต่อไป

	 -	 ปฏิรูประบบภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ	 เป็นกลาง	 เป็นธรรม	 และลด

ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ	 โดยพิจารณายกเลิกมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

ให้เหลือน้อยท่ีสุด

	 -	 จัดให้มีระบบบำานาญแห่งชาติ	 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ยัง	

ไม่ได้อยู่ในระบบบำานาญให้ดำารงชีพได้อย่างพอเพียง	และยั่งยืน
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 3. ปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

	 -	 ให้มีองค์กรบริหารการพัฒนาภาค	 ทำาหน้าท่ีสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด

ต่างๆ	 ท่ีต้ังอยู่ในภาคและกำากับดูแลหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ี	 จัดทำาแผนและบริหาร			

งบประมาณแบบพ้ืนท่ีเพ่ือดำาเนินการพัฒนาภาคท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ	ซ่ึง

ไม่ซ้ำาซ้อนกับงานของจังหวัดและองค์กรบริหารท้องถ่ิน

	 4. ปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่น

	 -	 ตรากฎหมายและจัดให้มีกลไกท่ีจำาเป็นสำาหรับการจัดต้ังองค์กรบริหาร

ท้องถ่ินเต็มพ้ืนท่ีจังหวัดและดำาเนินการจัดต้ังองค์กรบริหารท้องถ่ินดังกล่าวข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี

มีความพร้อมและเหมาะสมโดยเร็ว

 5. การปฏิรูปด้านการศึกษา

 การปฏิรูปการศึกษา : มาตรา 286

	 	 	 	 •	 ปรับปรุง	“ระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย”	ตั้งแต่ในครรภ์

	 	 	 	 •	 ปรับปรุง	“การอาชีวศึกษา”

	 	 	 	 •	 ปรับปรุง	“ระบบอุดมศึกษา”	+	วิชาการรับใช้สังคม

	 	 	 	 •	 พัฒนา	“ระบบการเรียนรู้”	โดยเน้นกระบวนการคิด	การใช้เหตุผล	

การปฏิบัติ,	ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาล

	 	 	 	 •	 ปรับปรุง	“ระบบการผลิต การพัฒนา และประเมิน”	ครู	อาจารย์	

บุคลากรทางการศึกษา

	 	 	 	 •	 พัฒนา	“ระบบธรรมาภิบาล”	ในวงการการศึกษา

	 	 	 	 •	 ปรับปรุง	“โครงสร้างการบริหารการศึกษา”	ทั้งระดับชาติ	 ระดับ

พื้นที่	และระดับท้องถิ่น

	 	 	 	 •	 จัดทำา	“ประมวลกฎหมายการศึกษา”		เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปใน

ทุกด้าน

	 	 	 	 •	 ให้มี	 “คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ”	

อยู่ในกำากับนายกรัฐมนตรี
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 6. การปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการผังเมือง
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  7. การปฏิรูปด้านพลังงาน

	 -	 บริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน	 ให้ปิโตรเลียม																									

และเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นเป็นทรัพยากรของชาติ	 และมีไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง

	 -	 ดำาเนินการจัดทำาหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมและ	

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น

	 8. ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจมหภาค

	 -	 ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือป้องกัน	 ลด	 จำากัดหรือขจัดการผูกขาด	 และการ

กีดกันการแข่งขันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้ธุรกิจมีการแข่งขัน

อย่างเสรีและเป็นธรรม	รวมท้ังป้องกันมิให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ใช้อำานาจเหนือการตลาด

	 -	 ในกรณีท่ีรัฐจำาเป็นต้องทำาการผูกขาดในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์	

เพื่อประชาชนส่วนใหญ่	รัฐต้องกำากับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

	 -	 จัดสรรงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อพัฒนาพื้นที่ยากจนและกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย	 เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและลดความ

เหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ

	 -	 บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ	 ทบทวนความจำาเป็นในการ

ดำารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งตลอดจนให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนหรือขาด
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ประสิทธิภาพ	 โดยจัดให้มีองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระรับผิดชอบในการฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจดัง

กล่าว

	 -	 ปรับโครงสร้างการกำากับดูแลและการส่งเสริมสหกรณ์	 โดยยกระดับ			

มาตรฐานการดำาเนินงานของสหกรณ์	 เพื่อการออมทรัพย์ให้เป็นสถาบันการเงินที่

มั่นคงและมีธรรมาภิบาล	และยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ประเภทอื่น	เพื่อส่งเสริมการ

รวมตัวและความเข้มแข็งของสมาชิกโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำา

	 -	 ให้มีหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาความ

เหลื่อมลำา้ด้านรายได้และโอกาสทางสังคม

	 -	 จัดสรรงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อพัฒนาพื้นที่ยากจน	และกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย	เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและลดความ

เหลื่อมลำา้ทางเศรษฐกิจ

	 -	 ดำาเนินการให้ประชาชนมีความเท่าเทียมในเชิงโอกาส	มีความรู้พ้ืนฐาน

ทางการเงิน	 และเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานและสาธารณูปโภคสำาคัญด้าน

ต่าง	ๆ

	 9. การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจรายสาขา

      ภาคการเกษตร

	 -	 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม	 จัดหา	 จัดรูป	 และ

บริหารจัดการที่ดินของรัฐและของเอกชนที่ไม่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 เพื่อเอื้อให้

เกษตรกรและชุมชนสามารถเข้าถึงที่ดินเพื่อทำากินรวมทั้งรักษาที่ดินทำากินไว้ได้	 โดย

ใช้มาตรการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน	 การให้สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและ

ทรัพยากร	 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 เพื่อให้ประสานกันอย่างเป็นระบบ	

และนำาไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดจากที่ดิน
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	 -	 คุ้มครองเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมจากการผูกขาดทางการเกษตร	

ระบบเกษตรกรพันธสัญญา	และการทำาสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม	โดยการปรับปรุงกฎหมาย

	 -	 สร้างระบบประกันความเส่ียงแก่เกษตรกรกรณีเกิดความเส่ียงทางการ

ผลิตหรือการตลาด

	 -	 ส่งเสริมการพัฒนาและขยายพื้นที่การทำาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้

มีสัดส่วนพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของพื้นที่เกษตรกร

      ภาคอื่นๆ	

	 -	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	ไม่	

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	และสอดคล้องกับอัตลักษณ์	วัฒนธรรม	เพื่อเพิ่มรายได้แก่

ประเทศและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

	 -	 ปฏิรูปเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์	ปฏิรูประบบการ

ขนส่งและเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ	 ทุกระดับท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศ	 โดยสร้างกลไกในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปดังกล่าว

	 -	 สร้างและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ	 โดยสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจ

ขนาดย่อมและขนาดกลางอย่างเป็นระบบ	 ส่งเสริมการลงทุน	 สร้างความสามารถใน	

การเข้าถึงแหล่งทุน	 ใช้นวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	 รวมทั้งส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

	 -	 สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ	

อย่างเป็นระบบ	 ทั้งในด้านการสร้างโอกาส	 การให้ข้อมูล	 จัดให้มีมาตรการทางภาษี

และมาตรการคุ้มครองอื่น	ธนาคารเพื่อการลงทุน	และการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 10. ปฏิรูปสังคม

	 -	 ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม	 ทั้งด้านการให้บริการสังคม	 การประกัน

ทุกกลุ่มวัย	 การช่วยเหลือทางสังคม	 และการสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม	 ที่มีความ

ครอบคลุมเพียงพอ	ยั่งยืนมีคุณภาพ	เข้าถึงได้	และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ		โดย

เน้นครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน

	 -	รัฐ	หน่วยงานของรัฐ	องค์กรบริหารท้องถิ่นและศาสนสถาน	ต้องจัดให้

มีพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทำากิจกรรมเพื่อสร้าง

สัมพันธ์ทางสังคม	กิจกรรมนันทนาการและกีฬา

	 -	 จัดทำาแผนระยะยาวและดำาเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของ	

ประเทศไทย	 โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบการออมเพื่อการดำารงชีพในยามชรา	 และ

การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมของประชาชน	 การปรับปรุงการเกษียณ

อายุที่เหมาะสม	 การปฏิรูประบบสวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	

ระบบการดูแลระยะยาว	และการใช้ทุนทางปัญญาของผู้สูงอายุ	ฯลฯ

	 11. ปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 -	 ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ทำาหน้าที่

กำาหนดยุทธศาสตร์	นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 -	ลงทุนด้านการศึกษา	วิจัย	การสร้างนวัตกรรม	โครงสร้างพื้นฐานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเพียงพอ

	 -	 สนับสนุนหรือลงทุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น	 ชุมชน	 ผู้ประกอบการ

รายย่อย	 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อให้พึ่งพา

ตนเองได้

 12. การปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 -	กลไกส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน	ให้มี	“เสรีภาพ”	ควบคู่

กับ	“ความรับผิดชอบ”	+	ส่งเสริม	“สวัสดิภาพและสวัสดิการ”	ของผู้ปฏิบัติงานฯ
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																 -	พัฒนากลไกและมาตรการ	“กำากับดูแลสื่อสารมวลชน”	ทั้งการกำากับ

ดูแลตนเองด้านจริยธรรม	การกำากับโดยภาคประชาชน	+	ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

	 -	 กลไก	 “การจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรสื่อสารของชาติ”	 เพื่อการ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 +	 สื่อทางเลือก	 และการกำากับดูแลโดยหน่วยงานที่มี

อำานาจทางกฎหมาย		 	 	 	 	 	 	 	

 13. การปฏิรูปการแรงงาน

	 -	 ตรากฎหมายและกำาหนดกลไกเพื่อรองรับเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานใน

การสมาคม	 การรวมตัวกัน	 และการร่วมเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ

	 -	 สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อเป็นกองทุนการเงินของผู้ใช้	

แรงงานในการส่งเสริมการออมและพัฒนาตนเอง	 อันจะนำาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

	 14. การปฏิรูปด้านสาธารณสุข

	 -	 เร่งพัฒนาระบบสุขภาพที่ให้ความสำาคัญต่อการจัดบริการสุขภาพ			

ปฐมภูมิที่เน้นพื้นที่เป็นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	เพื่อนำาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

ของสังคมไทย	โดยให้ชุมชนและองค์กรบริหารท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

	 -	 ปฏิรูปการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ	 รวมถึงการเงิน		

การคลังของกองทุนสุขภาพให้มีลักษณะและมาตรฐานใกล้เคียงกัน	 รวมทั้งมีความ

เสมอภาค	 เป็นธรรม	 พอเพียง	 และยั่งยืน	 โดยคำานึงถึงความทั่วถึง	 ประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

	 -	 ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ				

มีข้อมูลพื้นฐานในการดูแลสุขภาพตนเอง

	 -	 พัฒนากลไกการกำากับดูแลระบบและการให้บริการสุขภาพ	 รวมทั้ง

กำากับควบคุมราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม	
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	 -	 ปฏิรูประบบการผลิตบุคลากรทางการแพทย์	 ผ่านสถาบันการศึกษา

ของรัฐและเอกชน	รวมทั้งการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ไปสู่ชนบท	

 15. การปฏิรูปด้านวัฒนธรรม

	 -	 ให้ดำาเนินการปฏิรูปวัฒนธรรมภายใต้หลักการการมี	 ส่วนร่วมในการ

วางแผนแม่บทและการบริหารจัดการของประชาชน	 และหลักการรักษาดุลยภาพ

ระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชน	

	 -	 สนับสนุนให้มีสมัชชาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับท้องถิ่น						

ซึ่งมาจากภาคประชาสังคมตามความพร้อมในแต่ละพื้นที่	 เพื่อปกป้อง	 ฟื้นฟู	

สืบสาน	 ส่งเสริม	 และพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมตามความหลากหลายใน								

แต่ละพื้นที่	 โดยให้มีความเป็นอิสระ	 และประสานการทำางานกับสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ	

	 -	จัดตั้งกองทุนทุนทางวัฒนธรรมแห่งชาติ	เป็นกองทุนภาคประชาสังคม

เพื่อสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรม

	 -	 องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องสนับสนุนงบประมาณและการจัดการ										

ที่จำาเป็นเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข. นำาชาติสู่สันติสุข
	 -	 เพื่อประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศของความสมานฉันท์	เสริมสร้าง

ความปรองดองระหว่างคนในชาติและสร้างแนวทางที่จะนำาพาประเทศไปสู่ความมี

เสถียรภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง	ให้มีคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองแห่ง

ชาติ	จำานวน	15	คน

	 -	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ
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 หลักประกันของการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง

	 -	 อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญภาค	4	การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง	

ที่จะมีอายุอยู่เพียง	5	ปี	ยกเว้นจะการลงประชามติให้ต่ออายุอีกไม่เกิน	5	ปี

	 -	 มีกลไกแยกต่างหากจากการบริหารประเทศตามปรกติ	 2	 กลไก	 คือ	

คณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ	 และคณะกรรมการหรือสภาดำาเนิน

การปฏิรูป

	 -	 กระบวนการตรากฎหมายในภาค	4	จะแตกต่างจากกระบวนการตรา

กฎหมายตามปรกติ

	 (1)	 ให้เริ่มต้นที่วุฒิสภา

	 (2)	 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจาก

วุฒิสภา	ได้เพียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น

	 (3)	 หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ	 วุฒิสภาก็อาจยืนยันได้ด้วยเสียง

สองในสาม

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

	 มาตรา	279	เพื่อประโยชน์แห่งการดำาเนินการปฏิรูปประเทศให้ต่อเนื่อง

จนบรรลุผลให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ

ปฏิรูปแห่งชาติ	ซึ่งมีองค์ประกอบและที่มา	ดังต่อไปนี้

	 1.	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินหนึ่ง

ร้อยยี่สิบคน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลต่อไปนี้

	 (ก)	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	จำานวนหกสิบคน

	 (ข)	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	จำานวนสามสิบคน

	 (ค)	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่าง	 ๆ	 จำานวน

สามสิบคน
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 คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ

	 2.	คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติประกอบด้วย	กรรมการ

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้าน

ต่าง	ๆ	ไม่เกินสิบห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ

	 มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ

ปฏิรูปต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 (2)	 นำาแผนและข้ันตอนการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ	

ปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 (3)	 ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการปฏิรูป

	 (4)	 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพ่ือความเป็นพลเมืองท่ีดี

	 (5)	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อให้มีการปฏิรูป
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																							การกระจายอำานาจและการบริหารท้องถ่ิน18
	

 การกระจายอำานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในมาตรการ

สำาคัญของการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารงานของระบบราชการไทยที่มีลักษณะ

การรวมศูนย์อำานาจและผูกขาดการบริหารราชการแผ่นดินและจัดบริการสาธารณะไว้

ที่หน่วยงานของรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงเป็นมาตรการเพื่อแก้ไขการรวม

ศูนย์อำานาจในทางการเมืองที่ผูกขาดไว้กับฝ่ายบริหารในการบริหารราชการแผ่นดิน

และฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายที่ส่วนกลางซึ่งการผูกขาดทางการบริหารของ

ส่วนกลางและภูมิภาคประสบปัญหาด้านความคล่องตัวและการสร้างความหลาก

หลายของการจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของประชาชน

และพื้นที่ในขณะที่การผูกขาดทางการเมืองกลับปิดโอกาสและไม่เอื้ออำานวยต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการกระจายอำานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงมีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

 รัฐธรรมนูญไทยกับการกระจายอำานาจและการปกครองท้องถ่ินท่ี       

ผ่านมา : มาตรการและผลลัพธ์

	 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 จึงเป็นมาตรการทางกฎหมาย			

ที่สำาคัญต่อการพัฒนาการกระจายอำานาจและการปกครองท้องถิ่น	 เน่ืองจากเป็น	

รัฐธรรมนูญที่กำาหนดให้เกิดกระบวนการการกระจายอำานาจที่ถาวรในการถ่ายโอน

ภารกิจหน้าที่ของส่วนกลาง	 -	 ส่วนภูมิภาค	มาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การเพิ่ม	

อำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลนโยบายทางสังคม	 ศาสนา	

การศึกษา	 การสาธารณสุข	 และวัฒนธรรม	 มีการกำาหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์

ระหว่างระบบราชการส่วนกลาง	-	ส่วนภูมิภาค	-	ส่วนท้องถ่ินข้ึนใหม่	มีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในรูปแบบฝ่ายสภา	 –	 ฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน	

ภาค 5

18บทความจากจุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นอย่างไร	 ฉบับท่ี	 5	 มีนาคม	 2558	 โดยรองศาสตราจารย์											

วุฒิสาร		ตันไชย	กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	
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การเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนในการบริหารงานท้องถ่ิน	 การ

ถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถ่ิน	 การทำาประชาพิจารณ์และประชามติ	 การ

เปล่ียนวิธีการกำากับดูแลให้เน้นการกำากับดูแลตามมาตรฐาน	 ที่กำาหนดไว้แล้วลดการ

บังคับบัญชาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลง	 เป็นต้น	 โดยรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ

ทำาให้เกิดการตรากฎหมายลูกจำานวนมากเพื่อรองรับหลักการต่าง	 ๆ	 ที่เสนอใน

รัฐธรรมนูญ

	 การกระจายอำานาจตั้งแต่	พ.ศ.	2540	–	2557	ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งสอง

ฉบับทำาให้เกิดผลสำาเร็จหลายด้าน	 เช่น	 1)	 การบังคับให้รัฐต้องมีกระบวนการกระจาย	

อำานาจที่เป็นรูปธรรม	 2)	 การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ

หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 3)	 การบังคับ

ให้เกิดการถ่ายโอนและเพิ่มภารกิจการจัดบริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 4)	 การสร้างระบบการบริหารงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที	่

เป็นเอกเทศและแยกออกจากระบบการบริหารงานของส่วนกลาง	 -	 ภูมิภาคด้าน					

งบประมาณ	 บุคลากร	 ระเบียบและแนวทางการบริหารงาน	 ฯลฯ	 5)	 การยกระดับ

คุณภาพชีวิตและการจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะทางของ

ท้องถิ่น	6)	การริเริ่มสร้างแนวทางการกำากับดูแล	(regulation)	แทนที่การควบคุมการ

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 7)	 การพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับท้องถิ่นผ่านการเลือกตั้ง	 การถอดถอนสมาชิกสภา/บริหารท้องถิ่น	

การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตามแม้การกระจายอำานาจของไทยช่วง	17	ปีที่ผ่านมาจะสร้าง

ความก้าวหน้าและประสบความสำาเร็จในหลายเรื่องก็จริง	 แต่ยังมีหลายประเด็นที่

จำาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือจำาเป็นต้องสร้างโครงสร้างกลไก	 หรือมาตรการ

ใหม่เพื่อเสริมสร้างการกระจายอำานาจและการปกครองท้องถิ่นไทย	
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	 ดังนั้น	 การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น

จึงมีทั้งประเด็นปัญหาดั้งเดิมที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและการพัฒนาโครงสร้าง	

กลไก	 หรือมาตรการใหม่	 ๆ	 เพื่อให้การกระจายอำานาจของประเทศไทยสร้างผล

สัมฤทธิ์ที่ตอบโจทย์ทิศทางการบริหารประเทศและการปฏิรูปในภาคส่วนอื่นมากขึ้น

	 ในทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขณะน้ีแม้จะยังมีหลายประเด็นท่ียัง

ไม่สามารถหาข้อยุติได้	 แต่ผู้เขียนเห็นว่ามีทิศทางที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจาย		

อำานาจและการบริหารท้องถิ่นในเชิงบวกมากขึ้น	 ทั้งในข้อเสนอและเจตนารมณ์ของ

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 โดยในขณะน้ีมีประเด็นและข้อถกเถียงสำาคัญของการกระจาย	

อำานาจและการบริหารท้องถิ่นที่น่าสนใจหลายเรื่อง	เช่น

 1. การเปลี่ยนชื่อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็น “องค์กรบริหาร

ท้องถิ่น”การเปลี่ยนคำาว่า	 “ปกครอง”	 มาเป็น	 “การบริหาร”	 เพื่อให้หน่วยงานผู้ทำา

หน้าที่บริหารงานในท้องถิ่นมีชื่อเรียกที่สะท้อนเจตนารมณ์และเหตุผลสามด้านคือ	

หนึ่ง	 สะท้อนหลักการความสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างประชาชนและฝ่ายบริหารของ

ท้องถิ่น	 เนื่องจากองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องบริหารงานอย่างใกล้ชิดและอาศัยความ

ร่วมมือ/ความยินยอมจากประชาชน	 ซึ่งต่างจากการ	 “ปกครอง”ที่มีลักษณะความ

สัมพันธ์แบบแนวดิ่ง	 สอง	 สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนมาก

ขึ้น	 เนื่องจากองค์กรบริหารท้องถิ่นไม่ใช่หน่วยงานหลักเพียงหน่วยงานเดียวที่จะ

ผูกขาดการทำางานภายในท้องถิ่นแต่ต้องทำางานร่วมกับบุคคลอื่นทั้งที่เป็นบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล	 กับ	 สาม	 ในปัจจุบันหน่วยงานในระดับท้องถิ่นใช้ชื่อเรียกว่า	

“บริหาร”อยู่แล้ว	เช่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	และองค์การบริหารส่วนตำาบล
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 2. การให้องค์กรบริหารท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักและการยึดหลัก 

“การแข่งขัน”	 (contestability)	 ของการจัดบริการสาธารณะโดยกำาหนดให้องค์กร

บริหารท้องถิ่นของไทยต้องเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะแทนที่

หน่วยงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยองค์กรบริหารท้องถิ่นควรมีอำานาจ				

หน้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะทุกประเภทตามหลักความสามารถทั่วไป																																									

(General	 competence)	 แต่อาจยกเว้นอำานาจหน้าที่บางประการที่อาจสงวนไว้ให้

หน่วยงานส่วน	 กลาง	 –	 ส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดทำาแทน	 นอกจากนี้การจัดบริการ

สาธารณะต้องสามารถสร้างการแข่งขัน	 (Contestability)	 โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน

หรือบุคคลอื่นที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐาน	 คุณภาพ	 และ

ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าที่องค์กรบริหารท้องถิ่นดำาเนินการภายในพื้นที	่ กล่าวอีกนัย

หนึ่งภายในพื้นที่หนึ่งสามารถมีผู้จัดบริการสาธารณะที่นอกเหนือจากองค์กรบริหาร

ส่วนท้องถิ่นได้	 และเปิดโอกาสให้องค์กรบริหารท้องถิ่นสามารถถ่ายโอนงานหรือ

สนับสนุนให้ชุมชนหรือบุคคลอื่นสามารถจัดบริการสาธารณะแทนท้องถิ่นได้

โดย	 “บุคคล”	 ในที่นี้มีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์

 3. การขยายอำานาจหน้าท่ีการจัดบริการสาธารณะเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมองค์กรบริหารท้องถิ่นนอกจากจะมีอำานาจหน้าที่อย่างน้อยในการจัด

บริการสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 การสาธารณูปการ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการ

พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน	 การศึกษาอบรม	 และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมซึ่งรับ

อำานาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	

และ	 2550	 ซึ่งทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปในขณะนี้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้

ถือเป็นอำานาจหน้าที่ขั้นต่ำา	 (หรืออย่างน้อย)	 ที่ท้องถิ่นต้องมีเพื่อเปิดช่องให้ท้องถิ่น

สามารถมีอำานาจหน้าที่ที่นอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักความ

สามารถทั่วไป	 (General	competence)	ที่องค์กรบริหารท้องถิ่นควรมีอำานาจหน้าที่

ในการจัดบริการสาธารณะทุกประเภท
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	 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอขยายอำานาจหน้าที่ขององค์กรบริหารท้องถิ่นจัด

ทำาบริการสาธารณะและสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมภายใน

พื้นที่	 ทำาให้องค์กรบริหารท้องถิ่นสามารถใช้เครื่องมือหรือมาตรการใหม่	 ๆ	 เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมที่นอกเหนือจากอำานาจหน้าที่ขั้นต่ำาได้	 เช่น	

มาตรการการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นหรือพื้นที่	 มาตรการส่งเสริมการลงทุน	

มาตรการการคลังและภาษีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ	เป็นต้น

 4. การกำาหนดขนาดขององค์กรบริหารท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับภารกิจ

และศักยภาพโดยองค์กรบริหารท้องถิ่นในอนาคตต้องมีขนาดที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับภารกิจ	ทั้งด้านขนาดพื้นที่	 ขนาดจำานวนประชากร	ขนาดและขอบข่าย

ของภารกิจหน้าที่	และศักยภาพการบริหารงานภายในทั้งด้านงบประมาณ	การบริหาร	

งานบุคคล	 และความสามารถทางวิชาการและเทคนิค	 เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งการกำาหนดขนาดที่

เหมาะสมอาจมีความจำาเป็นในการควบรวมองค์กรบริหารท้องถิ่น	 (Amalgamation)	

ให้มีขนาดที่เหมาะสม	 เช่น	 องค์กรบริหารท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กและขาดแคลน

ทรัพยากร/งบประมาณอาจต้องควบรวมกัน	 องค์กรบริหารท้องถิ่นบางแห่งหรือการ

จัดเขตพื้นที่การบริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์และการบริหาร	

(Territorial	Rearrangement	by	Geography	and	Administration)	อาจต้องแบ่ง

พื้นที่การบริหารของตนบางส่วนไปควบรวมกับองค์กรบริหารท้องถิ่นอื่นที่มีความใกล้

ชิดทางภูมิศาสตร์และการบริหารงานมากกว่า	เป็นต้น	ซึ่งการควบรวมและการจัดเขต

พื้นที่ใหม่ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

 5. การเพิ่มบทบาทการจัดการและความร่วมมือเชิงพื้นที่และภารกิจ

การเพิ่มบทบาทการจัดการและความร่วมมือเชิงพื้นที่และภารกิจ	 คือ	 การส่งเสริมให้

เกิดการบริหารและความร่วมมือที่ไม่ยึดติดกับเขตการปกครอง	(Territory)	และไม่ยึด

ตามอำานาจหน้าที่/กลไกที่ตายตัวของหน่วยงาน	 (Authority	 and	 Functional	

Based)	โดยให้อาศัย
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	 (1)	 การจัดการและการสร้างความร่วมมือตามพื้นที่	 (Area	 Based)	 ที่

ไม่จำาเป็นต้องยึดตามเขตการปกครองท้องที่หรือเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ที่	(ตัวอย่างเช่น	ถ้ามีการจัดการพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลาของจังหวัดพัทลุง	สงขลา	

และนครศรีธรรมราช	 อาจออกแบบกลไกการทำางานโดยครอบคลุมพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพรอบทะเลสาบ	 โดยไม่จำาเป็นต้อง

ครอบคลุมพื้นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องของสามจังหวัดนี้)	และ

	 (2)	 การจัดการและสร้างความร่วมมือตามภารกิจ	 (Mission/Topic	 Based)			

ที่เป็นประเด็นปัญหาเฉพาะและเป็นความท้ายในระดับพื้นที่และระดับประเทศ	

(ตัวอย่างเช่น	 การควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดอาจอาศัยความ

ร่วมมือจากองค์กรบริหารท้องถิ่นที่ดูแลตลาด	 หน่วยงานรัฐที่กำากับดูแลมาตรฐาน

อาหารอย่างสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 และหน่วยงานที่มีเครื่องมือการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างกรมวิทยาศาสตร์									

การแพทย์	และห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นต้น)

	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ	 ราชการส่วน

ภูมิภาค	และองค์กรบริหารท้องถิ่น	 รวมไปถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรบริหารท้อง

ถิ่นด้วยกันเองมากขึ้น	 ซึ่งยังเป็นเรื่องท้าทายของการบริหารท้องถิ่นในปัจจุบันที่แทบ

ไม่มีการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 (เช่น	 ปัญหาการ

จัดตั้งสหการระหว่างองค์กรบริหารท้องถิ่น)	 หรือหน่วยงานส่วนกลาง/ภูมิภาคที่ยังจัด

บริการสาธารณะแยกกันตามหน่วยงานอย่างขาดการบูรณาการโดยความร่วมมือนี้

ต้องได้รับงบประมาณที่จัดสรรตามพื้นที่	(Area	–	based	budgeting)	เพื่อดำาเนินการ	

โดยงบประมาณเชิงพื้นที่จะมีความสำาคัญมากขึ้นและเป็นเครื่องมือสำาคัญเพื่อเพิ่มการ

จัดการและการร่วมมือเชิงพื้นที่และภารกิจที่นอกเหนือจากการดำาเนินงานตามหน่วย

งานที่ได้รับงบประมาณตามหน่วยงาน(Function	–	based	budgeting)	ในแบบเดิม

	 6. การสร้างรูปแบบองค์กรบริหารท้องถ่ินท่ีหลากหลายมากข้ึน			

โดยเสนอให้มีรูปแบบองค์กรบริหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่ารูปแบบ

ฝ่ายสภา	 –	 ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่เป็นรูปแบบหลัก



89“สาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฎิรูป”

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 2540	

และ	 2550	 เพื่อให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับการบริหารพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ	มีการ	

ใช้อำานาจพิเศษ	 หรือต้องอาศัยองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่นอกเหนือจาก

รูปแบบฝ่ายสภา	–	ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง	เช่น	รูปแบบคณะกรรมการเมือง	

รูปแบบผู้จัดการเมือง	เป็นต้น	เจตนารมณ์ของการมีรูปแบบที่หลากหลายเหล่านี้ก็ต้อง

มีที่มาที่ยึดโยงจากประชาชน	 ได้รับการเห็นชอบจากประชาชน	 และยังต้องยึดรูป

แบบที่มีคณะผู้บริหารท้องถิ่น	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง

หรือความเห็นชอบของประชาชน	 ตัวอย่างเช่น	 ถ้าองค์กรบริหารท้องถิ่นใดมีความ

ประสงค์ในการใช้รูปแบบผู้จัดการเมืองทำาหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร	 ผู้จัดการเมืองต้อง

มาจากการคัดเลือกและรับรองโดยสภาท้องถิ่นและต้องได้รับการรับรองโดย

ประชาชนในพื้นที่	เป็นต้น

	 นอกจากนี้การเลือกรูปแบบองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบใดก็ตามต้อง

ได้รับการยินยอมจากประชาชนของพื้นที่ที่มีอำานาจในการกำาหนดรูปแบบองค์กร

บริหารท้องถิ่นก่อนมีการประกาศใช้รูปแบบองค์กรบริหารท้องถิ่นในพื้นที่อีกด้วย

	 7. การสร้างระบบการบริหารงานภายในขององค์กรบริหารท้องถิ่น 

ตามหลักธรรมาภิบาล	 โดยคำานึงถึงดุลยภาพระหว่างความมีอิสระและมาตรฐานมี

ข้อเสนอให้องค์กรบริหารท้องถิ่นต้องมีการบริหารงานภายในตามหลักธรรมาภิบาล

แต่ยังคงความเป็นอิสระในการกำาหนดนโยบาย	 การบริหารการจัดบริการสาธารณะ	

การบริหารงานบุคคล	 และการคลัง	 โดยระบบบริหารต้องคำานึงถึงดุลยภาพระหว่าง

หลักการความมีอิสระของท้องถิ่นและมาตรฐานการกำากับดูแลการบริหารที่ต้องมี

มาตรฐานที่ชัดเจนและไม่กระทบกับหลักความเป็นอิสระ	(โปรดดูในข้อ	10)

 8. การบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นตามหลักคุณธรรม มีข้อเสนอใน

การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นให้ชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบของ

องค์กรบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น	โดยยังหลักการตามมาตรา	288	ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ในสามด้าน	คือ
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	 (1)	 ให้เปล่ียนแปลงสถานะจาก	 “ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน”	

ให้เป็น	 “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น”	 โดยให้สามารถย้ายหรือสับเปลี่ยนสังกัดระหว่าง

องค์กรบริหารท้องถิ่นต่างรูปแบบได้

	 (2)	 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารท้องถิ่นทุกรูป

แบบทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น	 จากเดิมที่แยกออกเป็นคณะกรรมการกลาง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	 (ก.กลาง)	 และคณะกรรมการข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด	 (ก.จังหวัด)	 ที่คณะกรรมการทั้งสองชุดได้แยกย่อย

ออกไปตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ให้เหลือเพียงคณะกรรมการ	

กลางฯ	 หรือคณะกรรมการจังหวัดฯ	 ชุดเดียวที่ดูแลการบริหารงานบุคคลของ

องค์กรบริหารท้องถิ่นทุกรูปแบบ	 โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ผู้แทนขององค์กรบริหารท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน

เท่ากันเป็นกรรมการ

	 (3)	 ให้มีคณะกรรมการแต่งต้ังข้าราชการส่วนท้องถ่ินตามระบบคุณธรรม	

ในแต่ละจังหวัด	เพื่อคุ้มครองการแทรกแซงการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม

	 9. การจัดทำาประมวลกฎหมายท้องถิ่น	 เป็นความพยายามอย่าง				

ต่อเนื่องตามหลักการในมาตรา	 303	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย			

พุทธศักราช	 2550	 โดยการจัดทำาประมวลฯ	 นี้เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของ	

กฎหมายท้องถิ่นฉบับต่าง	 ๆ	 ให้มีความสอดคล้องกัน	 โดยประมวลกฎหมายท้องถิ่น

ต้องทำาให้เกิดการ	 กระจายอำานาจมากขึ้น	 กำาหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการกระ

จายอำานาจให้มีเอกภาพและดำาเนินการกระจายอำานาจให้ประสบความสำาเร็จ	 ให้มี

การจัดสรรภาษีรายได้ระหว่างรัฐและองค์กรบริหารท้องถิ่นที่เหมาะสม	 รวมถึงมีการ

ติดตาม	ตรวจสอบ	การประเมินผลความก้าวหน้าการกระจายอำานาจอย่างต่อเนื่อง

 10. การกำากับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นอย่างเท่าที่จำาเป็นเพื่อ 

คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ			โดยไม่กระทบหลักความเป็นอิสระขององค์กรบริหาร

ท้องถิ่นการกำากับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ

ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมและเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนที่ไม่กระทบ
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หลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น	 โดยให้มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำากับดูแล

ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการในมาตรา	 282	 ของรัฐธรรมนูญ													

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 โดยข้อเสนอใหม่เพื่อการปฏิรูปและการ	

ยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงหลักการนี้ไว้แต่ได้พยายามสร้างแนวทางและเครื่องมือการ

กำากับดูแลที่ชัดเจนและป้องกันไม่ให้ขัดกับหลักการความเป็นอิสระ	 คือ	 หนึ่ง	 การ

กำาหนดมาตรฐานให้องค์กรบริหารท้องถิ่นปฏิบัติและติดตามตรวจสอบให้การดำาเนิน

งานเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งมาตรฐานนี้ต้องไม่ใช่การออกระเบียบหรือคำาสั่งข้อบังคับ

ให้ท้องถิ่นต้องปฏิบัติและการติดตามตรวจสอบมาตรฐานนี้จะใช้หลักการกำากับดูแล

หลังการกระทำา	 (Post	 -	 Audit)	 สอง	 การทำาสัญญาแผนระหว่างรัฐ	 ราชการส่วน

ภูมิภาค	และองค์กรบริหารท้องถิ่น	 เพื่อวางแผนและแนวทางปฏิบัติภายใต้การตกลง

กันระหว่างรัฐกับท้องถิ่น	สาม	การให้ศาลปกครองเป็นผู้วินิจฉัยกฎ	คำาสั่ง	มติหรือการ	

กระทำาต่าง	ๆ	ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ

	 11. การเปิดโอกาสให้มีสมัชชาพลเมืองตามความเหมาะสมและ 

ความต้องการของท้องถิ่นแนวคิดและข้อเสนอการตั้งสภาหรือสมัชชาที่มีตัวแทน

ของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอ

แนะแก่สภา-ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง	 มีมานานในชื่อเรียกแตกต่างกัน	

เช่นการตั้งสภาพลเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับของจังหวัดปกครอง

ตนเองในร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง	 พ.ศ.	 ....	 เป็นต้นโดย

ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการบริหารท้องถิ่นก็มีแนวโน้มที่ผลักดันให้

เกิด	“สมัชชาพลเมือง”	ขึ้นในท้องถิ่นตามหลักการดังต่อไปนี้

	 (1)	 สมัชชาพลเมืองเน้น	 “ภารกิจ”	 ในลักษณะเชิงบวก	 เพื่อสนับสนุน

งานในลักษณะการเมืองแบบประนีประนอม	 คือ	 สมัชชาพลเมืองควรเป็นเวทีสำาหรับ

การตรวจสอบ	 ติดตาม	 ให้ข้อเสนอแนะ	 และแก้ไขความขัดแย้งและสร้างการ

ประนีประนอม	 (Harmonization)	 ระหว่างการดำาเนินงานของฝ่ายสภา-ฝ่ายบริหาร

ขององค์กรบริหารท้องถิ่น	กับประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่	โดยสมัชชาพลเมืองไม่ควร
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เป็นเวทีสร้างความขัดแย้งหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อขัดขวางการดำาเนินงานภายใน

ท้องถิ่น	 ตัวอย่างเช่น	 สมัชชาพลเมืองอาจใช้เป็นเวทีเพื่อไกล่เกลี่ยและต่อรองการ

ดำาเนินงานขององค์กรบริหารท้องถิ่นที่กระทบกับประชาชน	 เช่น	 การจัดระเบียบ

แผงลอย	การจัดการชุมชนแออัด	การเปิดรับฟังความคิดเห็น	จัดทำาข้อเสนอแนะ	และ

สร้างการยอมรับต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีความขัดแย้งสูง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ฝ่าย

สภา	–	ผู้บริหารท้องถิ่นอาจใช้กลไกของสมัชชาพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งในการดำาเนินนโยบายในพื้นที่ได้

	 (2)	 สมัชชาพลเมืองก่อตั้งบนฐานของความพร้อมทางภูมิสังคมในพื้นที่

และความต้องการของประชาชนกับองค์กรบริหารท้องถิ่น	 คือ	 การก่อตั้งสมัชชา

พลเมืองไม่จำาเป็นต้องก่อตั้งในทุกพื้นที่และในองค์กรบริหารท้องถิ่นทุกระดับ	 แต่ขึ้น

อยู่กับความสมัครใจของประชาชนและองค์กรบริหารท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนากลไก

สมัชชาพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	ซึ่งความพร้อม

นั้นขึ้นอยู่กับทุนทางสังคมและกลไกทางสังคมของชุมชนที่มีอยู่เดิม

	 (3)	 สมัชชาพลเมืองต้องมีสมาชิกท่ีมาจากตัวแทนของทุกภาคส่วนอย่าง	

ครอบคลุม	โดยประชาชนจากทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมในสมัชชาพลเมือง	 ซึ่ง

ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้เห็นควรให้พลเมืองมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับ

สมัชชาพลเมือง



93“สาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฎิรูป”



94 “สาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฎิรูป”



95“สาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฎิรูป”

	 จากทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการกระจายอำานาจ

และการบริหารงานท้องถิ่นในขณะนี้กล่าวได้ว่าเป็นทิศทางในลักษณะสร้างสรรค์ที่

จะช่วยยกระดับและเพิ่มการกระจายอำานาจและการบริหารงานของท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่อาจต้องพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่อง

ในรายละเอียดหรือเกิดการตกผลึกในบางประเด็นที่ยังขาดความชัดเจนเช่น	 การ

กำาหนดสัดส่วนของสตรีในสภาท้องถิ่น	 การสร้างองค์กรบริหารท้องถิ่นในระดับ

จังหวัดหรือภาค	ฯลฯ	

	 ซึ่งการบรรลุทิศทางการปฏิรูปในภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อและ

สนับสนุนการกระจายอำานาจ	 เช่น	 การปฏิรูปการเมือง	 การปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผ่นดิน	 การปฏิรูปทางการคลัง	 ฯลฯ	 และการแสวงหาการสนับสนุนจาก

ฝ่ายการเมือง	 ฝ่ายข้าราชการประจำาและฉันทานุมัติจากประชาชนตามหลักการ

ประชาธิปไตยและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย	 จึงจะทำาให้กระบวนการ

กระจายอำานาจและการบริหารท้องถิ่นสามารถเกิดขึ้นได้จริงสอดคล้องกับหลักการ

ประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

สรุป
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