เล่ม ๔

ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) กับ ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม
หมวด ๓ การสร้างความปรองดอง

บทสุดท้าย
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

บทเฉพาะกาล
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สานักกรรมาธิการ ๓
ด้านวิชาการและกฎหมาย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ภาค ๔ การปฏิรูปและการสรางความปรองดอง
หมวด ๑ บททั่วไป

ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
กับขอเสนอของคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ
ภาค ๔
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ภาค ๔
การปฏิรูปและการสรางความปรองดอง
-----------หมวด ๑
บททั่วไป
------------

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
ภาค ๔
การปฏิรูปและการสรางความปรองดอง
-----------หมวด ๑
บททั่วไป
------------

มาตรา ๒๗๗ บทบัญญัติในภาคนี้กอใหเกิดความรับผิดชอบแกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
หนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน และพลเมือง ที่ตองจัดใหมีการปฏิรูปและการสรางความ
ปรองดองตามหลักการและระยะเวลาที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗๙ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

มาตรา ๒๗๘ ความในภาคนี้ใหสิ้นผลบังคับในวันถัดจากวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ครบหาป เวนแตพลเมืองผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน รัฐสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีเสนอใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหบทบัญญัติในภาคนี้คงใชบังคับอยูตอไป
ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันที่พลเมืองผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากออกเสียงประชามติเห็นชอบ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ

มาตรา ๒๘๐ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

๑

ภาค ๔ การปฏิรูปและการสรางความปรองดอง
หมวด ๒ การปฏิรูปเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางความเปนธรรม

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
หมวด ๒
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม
-----------สวนที่ ๑
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ
------------

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
หมวด ๒
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม
-----------สวนที่ ๑
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ
------------

มาตรา ๒๗๙ เพื่อประโยชนแหงการดําเนินการปฏิรูปประเทศใหตอเนื่องจนบรรลุผล
ใหมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ ซึ่งมี
องคประกอบและที่มา ดังตอไปนี้
(๑) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบดวยสมาชิกไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบคน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้
(ก) สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จํานวนหกสิบคน
(ข) สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จํานวนสามสิบคน
(ค) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปดานตางๆ จํานวนสามสิบคน
(๒) คณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ ประกอบดวย กรรมการซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาและมาจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปดานตางๆ ไมเกินสิบหา
คนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒

มาตรา ๒๘๑ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกตาม วรรคหนึ่ง (๑)
และกรรมการตาม (๒) อํานาจหนาที่อื่น การดําเนินงาน รวมทั้งการอื่นที่จําเปน ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปฏิรูปตอ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม
ในดานตางๆ ตามที่กําหนดในหมวดนี้ สวนการปฏิรูปในดานอื่นซึ่งมิไดบัญญัติไวในหมวดนี้ให
กระทําไดตามขอเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติโดยความเห็นชอบของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๒) นําแผนและขั้นตอนการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการปฏิรูปของสภาปฏิรูป
แหงชาติ รวมทั้งแผนงานและยุทธศาสตรการปฏิรูปของทุกภาคสวนมาบูรณาการเพื่อใหสามารถ
ลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมไดอยางแทจริงและตอเนื่อง
(๓) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปฏิรูป
(๔) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อความเปนพลเมืองที่ดี รวมทั้ง
สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคมดวยกระบวนการสมัชชาเพื่อการปฏิรูป
๓

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปฏิรูป
ที่สอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดรับขอเสนอตามวรรคสี่ (๑) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการ
ตามขอเสนอและใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการอยางเพียงพอ ในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีไมสามารถดําเนินการตามขอเสนอใดไดใหชี้แจงเหตุผลตอรัฐสภาและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อทราบ ในกรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดเทาที่มีอยู
วาการปฏิรูปเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีไมดําเนินการนั้นเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ใหจัดใหมีการออก
เสียงประชามติวาจะตองดําเนินการเรื่องนั้นหรือไม ผลการออกเสียงประชามติดังกลาวใหมีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรีและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศใหตองปฏิบัติตาม
ใหมีหนวยธุรการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
คณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติเปนประจําทุกปโดยคณะกรรมการประเมินผล
แหงชาติ แลวแจงใหสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูป
แหงชาติทราบ และประกาศผลการประเมินดังกลาวใหทราบเปนการทั่วไป ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๔

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มาตรา ๒๘๐ ในการดําเนินการตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ (๑) หากเห็นวากรณีใด
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติขึ้นใชบังคับ ใหสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
คณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติจัดทํารางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกรณีนั้นเสนอตอ
รัฐสภาโดยใหเสนอตอวุฒิสภากอน เมื่อวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอแลว
หากวุฒิสภาลงมติไมเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป แตหากวุฒิสภาลงมติเห็นชอบ
ใหวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นตอสภาผูแทนราษฎร และใหนําความในสวนที่ ๖ การตรา
พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ สวนที่ ๗ การควบคุมการตรากฎหมาย
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติดังกลาวโดยตองประกอบดวยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
กรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด
เมื่อสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว
(๑) ถาเห็นชอบดวยกับวุฒิสภา ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๕๖ ตอไป
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับวุฒิสภา ใหสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังวุฒิสภา
หากวุฒิสภาลงมติยืนยันรางพระราชบัญญัติดังกลาวดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของ
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตามมาตรา ๑๕๖ ตอไป
ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติที่เสนอตามวรรคหนึ่งเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน จะเสนอวุฒิสภาไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีตอง
พิจารณาใหคํารับรองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับราง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมแจงผล
การพิจารณาภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวานายกรัฐมนตรีใหคํารับรอง
๕

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
มาตรา ๒๘๒ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
สวนที่ ๒
การปฏิรูปดานตางๆ
------------

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
สวนที่ ๒
การปฏิรูปดานตางๆ
------------

มาตรา ๒๘๑ ใหดําเนินการตามแผนและขั้นตอนการปฏิรูป การตรากฎหมาย และการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการปฏิรูปในดานตางๆ ซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติไดใหความเห็นชอบไว และโดยเฉพาะให
ดําเนินการปฏิรูปในดานตางๆ ตามที่บัญญัติไวในสวนนี้
มาตรา ๒๘๒ ใหมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามแนวทาง

มาตรา ๒๘๓ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรา ๒๘๔
ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใหประชาชนเขาถึงกฎหมายและกฎโดยงาย ใหตรากฎหมายวาดวยการจัดทํา ๑. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยปรับแกกฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อให
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพและประ
ประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายและกฎในเรื่องตางๆ ไวอยางครบถวนและ
สิทธิพลมากขึ้น เชน
ทันสมัยขึ้นเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
(๑) จัดตั้งศาลคดีคอรรัปชั่น ใหเปนศาลสองชั้น ใชระบบการไตสวน และเปดโอกาส
(๒) เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายและคดี ใหตรา ใหองคกรภาคประชาชน เชน สภาตรวจสอบของภาคประชาชนมีสิทธิฟองรองได
กฎหมายวาดวยการใหความชวยเหลือทางกฎหมายและคดี โดยมีหนวยงานที่ใหคําแนะนําทาง
(๒) ปรับแกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
กฎหมายที่จําเปนแกประชาชนอยางทั่วถึง จัดทนายความที่มีความสามารถทางคดีอยางแทจริง การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและมีการบูรณาการกับ
หนวยงานอื่นๆ ที่มีหนาที่ปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อดําเนินคดีทางแพง ทางอาญา และทางปกครองใหประชาชนผูมีรายไดนอย รวมทั้งจัดตั้ง
(๓) ใหสํานักงานคณะการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
กองทุนใหความชวยเหลือทางกฎหมายและคดีขึ้นเพื่อการดังกลาว โดยสนับสนุนใหประชาชน
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความเปนอิสระมากขึ้น ไมถูก
และองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาวดวย
แทรกแซงทางการเมือง
๖

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๓) ใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีหนาที่และอํานาจเสนอใหสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎ แลวแตกรณี ที่จํากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของประชาชนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระหรือขั้นตอนโดยไมจําเปน
(๔) ปรับปรุงกฎหมายที่กําหนดเรื่องการออกใบอนุญาตที่มีลักษณะเปนการผูกขาด
ใหสัมปทาน หรือใหสิทธิในการประกอบกิจการ โดยใหใชวิธีประมูลโดยเปดเผยเปนหลัก เวนแตมี
ความจําเปน คณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหดําเนินการดวยวิธีอื่นไดโดยตองประกาศเหตุผลใหทราบ
เปนการทั่วไป ใบอนุญาตใดที่ไมไดมีการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวแลวโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร ใหถือวาใบอนุญาตนั้นเปนอันสิ้นสุดลง และใหหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจออกใบอนุญาต
มีหนาที่ตองพิสูจนความจําเปนของการมีใบอนุญาตนั้นตอรัฐสภาทุกหาป
(๕) ปฏิรูปกฎหมายวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท รวมทั้งการระงับขอพิพาทระหวางประชาชนโดยกระบวนการยุติธรรมชุมชนหรือการ
ประนีประนอมขอพิพาทระดับชุมชน เพื่อใหมีการบูรณาการเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการใน
การดําเนินการในเรื่องดังกลาว
(๖) ใหมีกลไกในการบังคับคดีทางแพงที่มีประสิทธิภาพในสังกัดศาลยุติธรรม ทําหนาที่
บังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาและคําสั่งของศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งใหมี
มาตรการและกลไกในการบังคับคดีปกครองที่มีประสิทธิภาพตามคําพิพากษาและคําสั่งของศาล
ปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองดวย
(๗) ใหจัดการศึกษาอบรมเพื่อปลูกฝงใหประชาชนเคารพกฎหมาย ยกยองผูปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด ตรงไปตรงมา และลงโทษเจาหนาที่ของรัฐซึ่งละเลยไมบังคับใชกฎหมาย
ใหเกิดประสิทธิผลอยางจริงจัง
๗

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
๒. สงเสริม สนับสนุนการรณรงคปลูกฝงคานิยมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบในทุก
ระดับอยางตอเนื่อง เชน
(๑) รัฐใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
(๒) หลักสูตรในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
(๓) ผลิตและเผยแพรสื่อสรางสรรค
๓. ใหประชาชนและภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มีชอบในทุกระดับ
๔. ใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต โดยภาค
ประชาชนชวยในการขับเคลื่อนภารกิจขางตน โดยตองมีความโปรงใส และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามเวลาที่กําหนด

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๘) ปฏิรูปโครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยโอนภารกิจ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มิใชภารกิจหลักของตํารวจไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการแทรกแซงของฝายการเมืองในกระบวนการยุติธรรม กําหนด
เกณฑมาตรฐานการแตงตั้งหรือยายขาราชการตํารวจใหเปนไปตามหลักคุณธรรม กระจาย
อํานาจการบริหารงานตํารวจไปสูระดับจังหวัดและสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในกิจการตํารวจ ปรับปรุงระบบงานสอบสวนใหมีความเปนอิสระแยกออกจากสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และใหพนักงานอัยการ ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอมีอํานาจสอบสวนรวมกับ
หนวยงานดานการสอบสวนในกรณีที่ประชาชนรองขอความเปนธรรม ปรับปรุงระบบงานดาน
นิติวิทยาศาสตรในสํานักงานตํารวจแหงชาติใหมีความเปนอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
มีระบบบริหารงานบุคคลที่ยึดหลักความรูความชํานาญเฉพาะทาง และจัดสรรและกระจาย
อํานาจการบริหารงบประมาณใหแกหนวยปฏิบัติงานในพื้นที่ใหเพียงพอและสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๒๘๓ ใหมีการปฏิรูปดานการเงิน การคลัง และภาษีอากร ตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
(๑) จัดระบบภาษีเปนสองระดับ คือ ระดับชาติและระดับทองถิ่น และดําเนินการให
องคกรบริหารทองถิ่นมีรายไดที่จําเปนแกการใชจายของทองถิ่น และมีระบบการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) ใหมีกฎหมายกําหนดใหบุคคลตองแสดงรายไดของตนตอหนวยงานของรัฐที่

คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
มาตรา ๒๘๕ รัฐพึงจัดตั้งใหมีคณะกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง และการ
ภาษีอากรที่เปนอิสระ ประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ
ในอัตราสวนที่เหมาะสมใหมีอํานาจ ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ปรับปรุงกฎหมาย
การเงินการคลังและภาษีอากร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความเปนกลาง ความเปน
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเหมาะสมและดําเนินการ

๘

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
เกี่ยวของ เพื่อใหผูมีรายไดทุกคนเขาสูระบบภาษีอยางครบถวนสมบูรณ เพื่อใหไดขอมูลที่รัฐจะ
นําไปใชประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือแกผูมีรายไดไมเพียงพอ และใหผูซึ่งไดเสียภาษี
มีสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีใหเกิดประสิทธิภาพ เปนกลาง เปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ โดยการพิจารณายกเลิกมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตางๆ ใหเหลือนอยที่สุด
(๔) จัดใหมีระบบบํานาญแหงชาติเพื่อใหครอบคลุมกลุมประชากรที่ยังไมไดอยูในระบบ
บํานาญใหดํารงชีพไดอยางเพียงพอและยั่งยืน
ใหมีคณะกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง และภาษีอากรที่เปนอิสระภายในหนึ่งปนับ
แตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ
ในสัดสวนที่เหมาะสม มีอํานาจหนาที่ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย
การเงิน การคลัง และภาษีอากร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความเปนกลาง ความเปนธรรม และ
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเหมาะสม รวมทั้งเพื่อเปนการเพิ่มฐานภาษี
ประเภทตาง ๆ และอํานาจหนาที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
ไดภายใน ๑ ป นับจากวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ โดยรัฐพึงจัดใหมีการปรับปรุง
กฎหมายการคลังและกฎหมายภาษีอากรโดยตรากฎหมายภาษีอากร เพื่อเปนการเพิ่ม
ฐานภาษีประเภทตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลังและการภาษี
อากรเสนอ
รัฐพึงจัดระบบภาษีเปน ๒ ระดับ คือ ระดับชาติและระดับทองถิ่น และดําเนินการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดมากพอสมควรแกการใชจายของทองถิ่น และให
มีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ โดยตองมีการตรากฎหมายทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน ๒ - ๓ ป นับจาก
วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ
ในการปฏิรูปภาษีอากรรัฐพึงจัดใหบุคคลแสดงสถานะรายไดตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหผูมีรายไดไมเพียงพอไดรับความชวยเหลือจากรัฐ และใหผูมีรายไดถึง
เกณฑตองเสียภาษีโดยผูเสียภาษีมีสิทธิประโยชนตามกฎหมาย เสียภาษีไมเกินจํานวน
ที่กฎหมายกําหนดอยางเปนธรรม ไดรับการปฏิบัติอยางถูกตองและแนนอน ใหสามารถ
อุทธรณคัดคานการประเมินภาษีได รวมทั้ง ไดรับความคุมครองในสิทธิสวนบุคคล
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
มาตรา ๒๘๖ รัฐพึงจัดใหมีการปฏิรูประบบบํานาญแหงชาติ เพื่อใหมีความ
ครอบคลุมเพียงพอและยั่งยืน

๙

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มาตรา ๒๘๔ ใหมีการปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดินตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) การบริหารราชการแผนดินและการจัดสรรงบประมาณตองดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติในระยะยาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๒) กําหนดขอบเขตภารกิจอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐในการบริหารราชการ
แผนดินในลักษณะกลุมภารกิจ การบริหารราชการภาคและพื้นที่อื่น ใหชัดเจนและสัมพันธกัน
แบบบูรณาการ โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก
(๓) สรางระบบและกลไกในการบริหารราชการแผนดินโดยเนนการใหบริการผาน
ระบบสารสนเทศ
(๔) ทบทวนภารกิจและบริการสาธารณะที่หนวยงานของรัฐจัดทําอยูเพื่อลดและ
ขจัดความซ้ําซอนระหวางกัน ภารกิจและบริการสาธารณะใดที่อาจใหองคการภาคเอกชน
องคการเอกชน หรือองคกรบริหารทองถิ่นจัดทําไดโดยมีคุณภาพและมาตรฐานที่ไมต่ํากวาที่
จัดทําโดยหนวยงานของรัฐ และมีราคาที่ไมสูงเกินสมควร หนวยงานของรัฐตองยุติการ
ดําเนินการและถายโอนภารกิจและบริการนั้นใหองคการภาคเอกชน องคการเอกชน หรือองคกร
บริหารทองถิ่น เปนผูดําเนินการ
(๕) ใหมีองคกรบริหารการพัฒนาภาคทําหนาที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตางๆ ที่ตั้ง
อยูในภาคและกํากับดูแลหนวยงานของรัฐในพื้นที่ จัดทําแผนและบริหารงบประมาณแบบพื้นที่
เพื่อดําเนินการพัฒนาภาคที่สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไมซ้ําซอนกับงานของจังหวัด
และองคกรบริหารทองถิ่น ประสานการพัฒนาพื้นที่บริหารงานระหวางราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืนของการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ของหลายจังหวัด ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) ใหมีคณะกรรมการอิสระวาดวยคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ทําหนาที่ศึกษา
๑๐

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน
มาตรา ๒๘๗ การบริหารราชการแผนดินตองตอบสนองยุทธศาสตรชาติระยะยาว
แนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของรัฐบาล โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรชาติเปนหลัก
เพื่อเปนกรอบเปาหมายและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศอยางยั่งยืน และกํากับการบริหารงบประมาณและทรัพยากรของชาติ
รัฐตองวางระบบและกลไกที่สําคัญเพื่อการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะยาว
การปฏิรูประบบการบริหารและจัดบริการของรัฐ
รัฐตองปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกประเภทใหมีมาตรฐานที่เปนเอกภาพในดานการสรรหา กลั่นกรอง และแตงตั้ง
บุคคลเขาสูตําแหนงตามระบบคุณธรรม การกําหนดระดับตําแหนง เงินเดือน
คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทั้งในสวนราชการ
หนวยงานในกํากับของรัฐและองคกรอิสระใหสอดคลองและเปนธรรม เพื่อใหสามารถ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวในองคกรภาครัฐและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหเกิดความคุมคาสูงสุด
รัฐตองปฏิรูประบบงบประมาณและจัดใหมีงบประมาณเชิงยุทธศาสตร และงบประมาณ
เชิงพื้นที่โดยมุงใหเกิดประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของประชาชน และ
ลดความเหลื่อมล้ํา
รัฐตองออกแบบและจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคขึ้นใหม
เพื่อใหสามารถเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภาคหรือกลุม
จังหวัดได

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
วิเคราะห เทียบเคียง คาตอบแทน ซึ่งรวมทั้งเงินเดือน สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอื่น
ทุกประเภทของเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทและทุกระดับ กับคาตอบแทนในภาคเอกชน และ
แจงใหรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ แลวประกาศใหทราบเปนการทั่วไปทุกระยะ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองทองถิ่น
มาตรา ๒๘๘ รัฐตองออกกฎหมายและจัดใหมีกลไกที่จําเปนสําหรับการจัดตั้ง
องคกรบริหารทองถิ่นขนาดใหญเต็มพื้นที่จังหวัด ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งป
นับตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญ และดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารทองถิ่น
ดังกลาว ขึ้นในพื้นที่ที่มีความพรอมและเหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา ๒๘๕ ใหมีการปฏิรูปดานการบริหารทองถิ่นตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) ตรากฎหมายและจัดใหมีกลไกที่จําเปนสําหรับการจัดตั้งองคกรบริหารทองถิ่นเต็ม
พื้นที่จังหวัดใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดตั้ง
องคกรบริหารทองถิ่นดังกลาวขึ้นในพื้นที่ที่มีความพรอมและเหมาะสมโดยเร็ว
(๒) ใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจแหงชาติ ประกอบดวยผูแทนจากสวน
ราชการ ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยอยางนอยตอง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากสมัชชาพลเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เพื่อกําหนดนโยบาย
กําหนดมาตรฐานกลาง และขับเคลื่อนการกระจายอํานาจอยางมีเอกภาพและสามารถ
ดําเนินการใหการกระจายอํานาจเปนผลสําเร็จ โดยใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจแหงชาติ รับผิดชอบงานธุรการและปฏิบัติหนาที่อื่นที่จําเปน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑๑

มาตรา ๒๘๙ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มาตรา ๒๘๖ ใหมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเปนพลเมืองดี มีความรู
ความสามารถ โดยยึดหลักดังตอไปนี้
(๑) กระจายอํานาจการจัดการศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเปนผูจัดการศึกษา
ใหเปนผูจัดใหมีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน รวมทั้งกํากับนโยบาย แผน มาตรฐาน และ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาไดอยางมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้ โดยให
เอกชน ชุมชน และองคกรบริหารทองถิ่น มีสวนรวมอยางเหมาะสมดวย
(๒) จัดสรรคาใชจายรายหัวโดยตรงแกผูเรียนทุกคนอยางพอเพียงตามความจําเปน
และเหมาะสมของผูเรียน สําหรับการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยม ทั้งการศึกษาสาย
สามัญและสายอาชีพ
(๓) ปรับปรุงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยยกระดับ
ความรูใหกับผูเลี้ยงดูใหมีสมรรถนะและสัมพันธภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กเล็กกอนวัย
เรียนใหเกิดพัฒนาการที่สมบูรณ มีความพรอมเพื่อการเรียนรูทุกมิติทั้งดานกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ และสังคม
(๔) ปรับปรุงการอาชีวศึกษาไปสูระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคการผลิตที่มี
ทักษะ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการและสาขาที่ขาดแคลน
(๕) ปรับปรุงระบบอุดมศึกษาใหการจัดการเรียนรูและการสรางองคความรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศและเสริมสรางสมรรถนะดาน
วิชาการเพื่อรับใชสังคม
๑๒

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มาตรา ๒๙๐
เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาสามารถดําเนินการไดโดยเฉพาะ รวดเร็ว และตอเนื่อง
ใหมีคณะกรรมการพัฒนานโยบายการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงชาติ ซึ่ง
เปนองคกรอิสระในกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ โดยมีทําหนาที่ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางรอบ
ดานตลอดชีวิต กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร และใหความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนจัดทําและ
ปรับปรุงบรรดากฎหมายและการดําเนินการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อขจัดปญหาตาง ๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษา
นโยบาย แผนยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณ และกฎหมายที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักการและแนวทางดังตอไปนี้
(๑) กระจายอํานาจการจัดการศึกษาโดยปรับเปลี่ยนและลดรัฐมีบทบาทของรัฐ
จากการเปนผูจัดการศึกษาไปเปนผูจัดใหมีการศึกษาซึ่งมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน
รวมทั้งกํากับนโยบาย แผนและมาตรฐาน และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและ
สงเสริมความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา จัดใหมีหนวยงานอิสระรับผิดชอบการ
พัฒนากลไกการจัดการระดับพื้นที่และสมัชชาเครือขายการศึกษาขึ้นในทุกจังหวัด
รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานอิสระรับผิดชอบการวิจัยระบบการศึกษาและพัฒนามนุษย
ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๖) พัฒนาระบบการเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิด การใชเหตุผล และการเรียนรู
ดวยการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมสภาพแวดลอมทางการเรียนรูและสื่อสาธารณะดาน
การศึกษา สงเสริมการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูกับการศึกษาดานศิลปะ
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และพลเมืองศึกษา เพื่อบมเพาะจิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของคนไทยทุกระดับ รวมทั้งเพื่อใหรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสามารถสรางสังคมแหงปญญา
(๗) ปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนา และการประเมินครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยอาศัยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน ทั้งนี้ การผลิตตองเนน
คุณลักษณะและสมรรถนะที่มีความเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา
(๘) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษาเพื่อแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยจัดใหมีระบบตรวจสอบความโปรงใสของการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรับระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา ใหเปนการทดสอบการเรียนรู
ความถนัด และคุณลักษณะผูเรียนที่ครบทุกมิติเพื่อพัฒนาผูเรียน สวนการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาใหเปนการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ
(๑๐) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการศึกษาทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับ
ทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย และเอื้ออํานวยให
การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษยบรรลุผล
(๑๑) ปรับปรุงใหสภาวิชาชีพมีอํานาจเฉพาะในการรับรองหลักสูตรที่อยูในความ
รับผิดชอบ โดยไมกระทบตอเสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
๑๓

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
(๒) ปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยใหมีสํานักงานบริหารการเงินและการ
คลังเพื่อการศึกษา ทําหนาที่จัดระบบการจัดสรรคาใชจายรายหัวโดยตรงแกผูรับ
การศึกษาทุกคนอยางพอเพียงและตามความเหมาะสม สําหรับการศึกษาผูเรียนระดับ
ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมทั้งและการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพขั้นพื้นฐาน และ
จัดระบบระดมทรัพยากรการศึกษาแกพลเมืองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) สงเสริมความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาใหสามารถบริหารจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ มีอิสระ และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาปฏิรูประบบการ
เรียนรูของพลเมืองใหสัมพันธกันทั้งระบบ เริ่มจากการพัฒนาเด็กตั้งแตอยูในครรภ
มารดาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยสอดคลองกับหลักการพัฒนาในแตละชวงวัย
(๔) สงเสริมสภาพแวดลอมทางการเรียนรู และสื่อสาธารณะดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อบมเพาะจิตสํานึกความ
เปนพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล ให
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษยแหงชาติจัดกลไกและระบบ
ตรวจสอบการศึกษาใหสอดคลองกับสากล ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้
(๕) ปรับปรุงระบบการผลิตครู อาจารย และผูบริหารการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหมีการจัดทําประมวลกฎหมายการศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุม

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๑๒) ใหมีการจัดทําประมวลกฎหมายการศึกษา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรร
ทรัพยากรทางการศึกษา และการใหประชาชน ชุมชน องคการภาคเอกชน และองคการเอกชน
มีสวนรวมอยางแทจริงในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้
เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรานี้สามารถดําเนินการไดโดยรวดเร็วและ
ตอเนื่อง ใหมีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษยแหงชาติซึ่งอยูในกํากับของ
นายกรัฐมนตรี ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหทําหนาที่ปฏิรูปการศึกษา
และพัฒนามนุษยอยางรอบดานตลอดชีวิต กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร กลั่นกรองการ
จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาและการพัฒนามนุษย ตลอดจนจัดทําและปรับปรุงบรรดา
กฎหมายที่จําเปนเพื่อขจัดปญหาตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษาของทุกหนวยงาน
ที่จัดการศึกษา
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษาและพัฒนามนุษยแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
รวมถึงเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายในสามปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๖)แกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่นในวงการศึกษา
(๗)(๖) ดําเนินการอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนามนุษย และ
เอื้ออํานวยใหการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษยบรรลุผล
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายการศึกษาและทรัพยากรพัฒนามนุษยแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร และกฎหมายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งสอง

มาตรา ๒๘๗ ใหมีการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การผังเมือง โดยคํานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
มาตรา ๒๙๑ รัฐตองปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
หลักการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังตอไปนี้ การผังเมือง ดวยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม หลักการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติอยาง
๑๔

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๑) ปฏิรูประบบและโครงสราง องคกร และกฎหมายดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดทําประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม ประมวลกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติดานตางๆ ตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา การจัดการพื้นที่
คุมครองทางทะเล การจัดการขยะและของเสียอันตราย และกฎหมายดานสิทธิชุมชนและการ
กระจายอํานาจ รวมทั้งการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยการผังเมืองและการพัฒนาเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการ
พัฒนาระบบและโครงสรางการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ ระบบกองทุนดานสิ่งแวดลอม การผังเมือง การจัดเขตการใชประโยชนที่ดิน
ระบบการจัดเขตการใชประโยชนพื้นที่ในทะเล รวมทั้งการนําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรมาใชในการกําหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาพื้นที่ การจัดทําระบบบัญชีรายได
ประชาชาติที่คิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดระบบภาษี
สิ่งแวดลอม การขยายความรับผิดชอบของผูผลิตตอผลกระทบจากผลิตภัณฑ และการใช
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่จําเปน
(๓) พัฒนากระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม ปรับปรุงระบบการคํานวณตนทุน
ความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีและการเยียวยา
ความเสียหาย องคกรและสถาบันเกี่ยวกับความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการบังคับคดี
ดานสิ่งแวดลอม
(๔) ปรับปรุงกลไกและกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง
๑๕

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
เปนธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนดังตอไปนี้
๑. การปฏิรูประบบและโครงสราง องคกรและกฎหมายดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดทําประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม ประมวล
กฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติ ตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา
การจัดการพื้นที่คุมครองทางทะเล การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและไฟฟาและ
กฎหมายดานสิทธิชุมชน รวมทั้งการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
๒. การปฏิรูปเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดแก ระบบและโครงสรางการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ระบบกองทุนดานสิ่งแวดลอม การจัด
เขตการใชประโยชนที่ดินระบบการจัดเขตการใชประโยชนพื้นที่ในทะเลรวมทั้ง การนํา
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมาใชในการกําหนดนโยบาย แผน และการ
พัฒนาพื้นที่การจัดทําระบบบัญชีรายไดประชาชาติที่คิดรวมตนทุนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดระบบภาษีสิ่งแวดลอมการขยายความ
รับผิดชอบของผูผลิตตอผลกระทบจากผลิตภัณฑและการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่จําเปน
๓. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมไดแก การคํานวณตนทุนความ
เสียหายดานสิ่งแวดลอม การปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีดาน

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
สิ่งแวดลอมและการเยียวยาความเสียหาย องคกรและสถาบันเกี่ยวกับความยุติธรรม
ดานสิ่งแวดลอม รวมทั้ง การปรับปรุงกระบวนและกลไกบังคับคดีดานสิ่งแวดลอม
๔. การปฏิรูปกฎ กลไก รูปแบบ และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง

มาตรา ๒๘๘ ใหมีการปฏิรูปดานพลังงานตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) บริหารจัดการพลังงานอยางมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ใหปโตรเลียมและเชื้อเพลิง
ธรรมชาติอื่นเปนทรัพยากรของชาติและมีไวเพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชน และ
ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ
พลังงานใหสอดคลองกับหลักการขางตน
(๒) ปรับปรุงใหการสํารวจ การผลิต และการใชปโตรเลียมหรือพลังงานอื่นใด ตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งวิถีชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนและชุมชน
(๓) ดําเนินการใหประชาชนไดรบั รู เขาถึง และเขาใจในขอมูลดานพลังงาน และมีสว นรวม
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น รวมทั้งการติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินนโยบายและแผนนั้น

๑๖

คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน
มาตรา ๒๙๒ ปโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นเปนทรัพยากรของชาติและ
มีไวเพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชน รัฐตองบริหารจัดการพลังงาน
อยางมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน และดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับพลังงานใหสอดคลองกับหลักการขางตน
การสํารวจ การผลิต และการใชปโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่น หรือ
พลังงานอื่นใด ตองคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของประชาชนและชุมชน
รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับรู เขาถึง และเขาใจในขอมูลดานพลังงาน และ
มีสิทธิและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายพลังงาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินนโยบายพลังงานของภาครัฐดวย

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
สภาปฏิรูปแหงชาติ
มาตรา ๒๘๙ ใหมีการปฏิรูปดานแรงงานตามแนวทางดังตอไปนี้
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน
(๑) ตรากฎหมายและกําหนดกลไกเพื่อรองรับเสรีภาพของผูใชแรงงานในการสมาคม
มาตรา ๒๙๓ รัฐตองดําเนินการปฏิรูปดานแรงงานตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) กําหนดกลไก ปรับปรุง หรือตรากฎหมาย เพื่อรองรับสิทธิของผูทํางานหรือ
การรวมตัวกัน และการรวมเจรจาตอรองใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ
(๒) สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อเปนกองทุนการเงินของผูใชแรงงานในการ ผูใชแรงงานใหสอดคลองกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศวาดวย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกันและอนุสัญญาแรงงาน
สงเสริมการออมและพัฒนาตนเองอันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ระหวางประเทศวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวและรวมเจรจา
ตอรองของแรงงาน
(๒) สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารแรงงานหรือเพื่อเปนกองทุนการเงินของแรงงาน
ในการสงเสริมการออมและพัฒนาตนเองอันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน
มาตรา ๒๙๐ ใหมีการปฏิรูปดานวัฒนธรรมภายใตหลักการการมีสวนรวมในการ
วางแผนแมบทและบริหารจัดการของประชาชน และหลักการรักษาดุลยภาพระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนใหมีสมัชชาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับทองถิ่น ซึ่งมาจากภาค
ประชาสังคมตามความพรอมในแตละพื้นที่ เพื่อปกปอง ฟนฟู สืบสาน สงเสริม และพัฒนา งาน
ดานศิลปวัฒนธรรมตามความหลากหลายในแตละพื้นที่ โดยใหมีความเปนอิสระและประสานงาน
กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ
(๒) จัดตั้งกองทุนทุนทางวัฒนธรรมแหงชาติเปนกองทุนภาคประชาสังคมเพื่อสรางเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
๑๗

คณะกรรมาธิการปฏิรูปคานิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
มาตรา ๒๙๔
๑. รัฐตองดําเนินการปฏิรูปดานวัฒนธรรม ตามแนวทางดังนี้
๑) รัฐตองสนับสนุนใหมีสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น ซึ่งมาจากภาคประชาสังคม ในฐานะสมัชชาเฉพาะประเด็นตามความพรอมใน
แตละพื้นที่ เพื่อสงเสริม พัฒนา ปกปอง ฟนฟูอนุรักษ เผยแพร และสืบสานงานดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมอันหลากหลายในแตละพื้นที่ โดยสมัชชาจะเปนผูกําหนดทิศทางแผน

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๓) องคกรบริหารทองถิ่นตองสนับสนุนงบประมาณและการจัดการที่จําเปนเพื่อ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
แมบทระดับชาติวาดวยศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการวางแผน การขยายผล และ
การติดตามประเมินผล โดยใหสมัชชาดังกลาวมีความอิสระ เชื่อมโยงภารกิจ
ประสานงานกับองคกรภาคประชาสังคมที่มีอยูและสมัชชาพลเมืองเพื่อการปฏิรูป
ภายใตหลักการมีสวนรวมในการวางแผนและจัดการของภาคประชาชนและหลักการ
รักษาดุลยภาพระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๒) รัฐตองจัดและสนับสนุนกองทุนสรางเสริมศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนกองทุน
ภาคประชาสังคม โดยใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน และจัดการ โดย
กองทุนจะสนับสนุนการดําเนินการของสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ และ
แผนแมบทระดับชาติวาดวยศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหการดําเนินงานมีความ
ตอเนื่องและยั่งยืนภายใตหลักการรักษาดุลภาพระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน

มาตรา ๒๙๑ ใหมีการปฏิรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อใหผูเรียนมีตรรกะและมีความคิดเปนวิทยาศาสตร
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความรูความเชี่ยวชาญ มีมาตรการ
จูงใจใหนักวิทยาศาสตรไทยที่อยูในประเทศและตางประเทศนําความรูความเชี่ยวชาญมาพัฒนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
๑๘

คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพยสินทาง
ปญญา
มาตรา ๒๙๕ รัฐตองดําเนินการปฏิรูปดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา ดังตอไปนี้
(๑)จัดใหมีกลไกใหผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหคําปรึกษาแก

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๒) ลงทุนดานการศึกษา วิจัย การสรางนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศอยางเพียงพอ และมีมาตรการจูงใจทางภาษีและทางอื่น
เพื่อใหเอกชนดําเนินการดังกลาวเองหรือรวมกับภาครัฐ ตลอดจนมีมาตรการชวยเหลือในการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหเกิดขึ้นอยางแทจริง เพื่อนํามาเปนกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและทันตอสภาพโลกาภิวัตน
(๓) สรางฐานขอมูลการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจัดใหมี
การเผยแพรขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมใหมีการนําผลการศึกษาวิจัยและการ
ประดิษฐคิดคนไปใชในกระบวนการผลิตและการใหบริการ
(๔) จัดใหมีและพัฒนากลไกในการคุมครอง แบงปน และการนําผลงานการประดิษฐ
คิดคน และการสรางสรรค ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) สนับสนุนหรือลงทุนใหองคกรบริหารทองถิ่น ชุมชน และผูประกอบการรายยอย
ในภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต และภาคบริการ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคาและบริการโดยใหองคกรบริหารทองถิ่น ชุมชน และผูประกอบการรายยอยเขามามี
สวนรวมอยางเหมาะสม เพื่อสรางสมรรถนะและความสามารถของทองถิ่นและชุมชนใหพึ่งพา
ตนเองได
เพื่อใหการปฏิรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามมาตรานี้เปนไปอยางมีระบบและ
รวดเร็ว ใหมีคณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ทําหนาที่ปฏิรูปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดยุทธศาสตร
นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนจัดทํา ปรับปรุง และแกไข
๑๙

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีขอมูลประจักษในการวางแผนและดําเนินนโยบายและจัดใหมี
กลไกเพื่อดําเนินการปฏิรูปประเทศ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพยสินทางปญญา ไมนอยกวาสิบปเพื่อนําประเทศไปสูประเทศที่พัฒนาแลวบนฐาน
นวัตกรรม
(๒) ดําเนินการปรับปรุงและแกไขกฎหมายและการบริหารจัดการที่เปนอุปสรรค
หรือจําเปนตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และทรัพยสิน
ทางปญญา โดยใชกลไกความรวมมือภาครัฐ บทบาทของภาคเอกชน และการบริหาร
ในระดับยุทธศาสตร
(๓) สนับสนุนหรือลงทุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพยสิน
ทางปญญา ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในภาคการ
ผลิตและภาคการบริการ เพื่อสรางสมรรถนะความสามารถของชุมชนและทองถิ่นให
พัฒนาตนเองได เพื่อการใชประโยชน พัฒนา อนุรักษ และการสรางมูลคาและคุณคา
เพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นอยางยั่งยืน

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
บรรดากฎหมายที่จําเปนเพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูป
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๒๙๒ ใหมีการปฏิรูปดานเศรษฐกิจมหภาคตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกัน ลด จํากัดหรือขจัดการผูกขาด และการกีดกันการ
แขงขัน อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหธุรกิจมีการแขงขันอยางเสรีและเปน
ธรรม ระหวางภาคเอกชนดวยกันเอง และระหวางรัฐวิสาหกิจกับเอกชน รวมทั้งปองกันมิให
ผูประกอบการรายใหญใชอํานาจเหนือตลาด ในกรณีที่รัฐจําเปนตองทําการผูกขาดในกิจการ
อันเปนสาธารณประโยชนเพื่อประชาชนสวนใหญ รัฐตองกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมตอผูบริโภค
(๒) บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และโปรงใส ทบทวน
ความจําเปนในการดํารงอยูของรัฐวิสาหกิจแตละแหง และความมีประสิทธิภาพ โดยตองกําหนด
เปาหมายการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจแตละแหงอยางชัดเจน และยกระดับธรรมาภิบาลของ
รัฐวิสาหกิจใหไดระดับสากล
กําหนดบทบาทและภารกิจของหนวยงานของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจใหชัดเจน
โดยแยกใหเห็นถึงความแตกตางระหวางหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลธุรกิจรายสาขาเศรษฐกิจ
กับหนวยงานที่ทําหนาที่เปนเจาของรัฐวิสาหกิจแทนรัฐ โดยใชหลักธรรมาภิบาลและปองกันมิให
๒๐

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การทองเที่ยวและบริการ
มาตรา ๒๙๖ รัฐตองดําเนินการปฏิรูปดานเศรษฐกิจตามแนวทางตอไปนี้
(๑) รัฐตองดําเนินการและปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อปองกันการกระทําอันเปน
การผูกขาด ลด หรือ จํากัดการแขงขันในการประกอบธุรกิจ อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ระหวางภาคเอกชน
กันเอง และ ระหวางรัฐและเอกชน ในกรณีที่รัฐจําเปนตองมีการผูกขาดในกิจการอัน
เปนสาธารณประโยชนเพื่อประชาชนสวนใหญ โดยเฉพาะผูที่ดอยโอกาสกวา รัฐตอง
กํากับดูแลเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค
(๒) รัฐตองมียุทธศาสตรวาดวยการดําเนินการรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน ทั้งในแงความ
จําเปนในการดํารงอยู ความมีประสิทธิภาพ การแขงขันที่เปนธรรมกับภาคธุรกิจ การ
กําหนดเปาหมายการดําเนินการที่ชัดเจน และการยกระดับธรรมาภิบาลใหเทียบเทา
สากล โดยแยกความแตกตางใหชัดเจนระหวางหนวยงานซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลธุรกิจ
รายสาขาเศรษฐกิจกับหนวยงานซึ่งทําหนาที่เปนเจาของรัฐวิสาหกิจแทนประชาชน
โดยจัดตั้งขึ้นเปนองคกรที่มีความเปนอิสระ รับผิดชอบในการดําเนินงานในฐานะเปน

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มีการแทรกแซงทางการเมือง และใหมีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือขาดประสิทธิภาพ
โดยจัดใหมีองคกรที่มีความเปนอิสระเพื่อรับผิดชอบในการฟนฟูรัฐวิสาหกิจดังกลาว
(๓) ดําเนินการใหประชาชนและองคกรชุมชนมีความเทาเทียมในเชิงโอกาส
มีความรูพื้นฐานทางการเงิน เขาถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานในรูปแบบของ
กองทุนการออมชุมชน สหกรณชุมชน ระบบธนาคาร ตลาดทุน หรือรูปแบบอื่น
รวมทั้งเขาถึงสาธารณูปโภคสําคัญดานตาง ๆ
(๔) จัดสรรงบประมาณพัฒนาพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
พื้นที่ยากจนและกลุมคนผูมีรายไดนอย เพื่อใหชุมชนเขมแข็งและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
(๕) สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยการใชมาตรการทางภาษีอากรและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม
(๖) ปรับโครงสรางการกํากับดูแลและการสงเสริมการสหกรณ โดยยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินงานของสหกรณเพื่อการออมทรัพยใหเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงและมีธรรมาภิบาล
และยกระดับมาตรฐานสหกรณประเภทอื่นเพื่อสงเสริมการรวมตัวและความเขมแข็งของสมาชิก
โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อประโยชนในการแกไขปญหาความยากจนและปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายได
และโอกาสทางสังคม ใหจัดตั้งหนวยงานกลางมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตร กรอบ
นโยบาย เปาหมายในการขจัดความยากจน ลดระดับความเหลื่อมล้ําของประชาชนที่ชัดเจน
รับผิดชอบในการประสานงานและประเมินผลการดําเนินงาน และอํานาจหนาที่อื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
๒๑

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
ตัวแทนของเขาของรัฐวิสาหกิจทุกแหง
(๓) ในการจัดสรรงบประมาณประจําป รัฐตองดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
พัฒนาพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอยางตอเนื่อง ใหกับผูที่ยากจนกวาทั้งในเชิง
พื้นที่และในเชิงเกลุม เพื่อชวยพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ
ชวยใหเขาถึงแหลงทุน ชวยสรางใหเกิดชุมชนเขมแข็ง และชวยยกระดับฐานะของคน
เหลานั้น ใหทัดเทียมกับประชากรสวนใหญของประเทศในระยะยาว
(๔) รัฐตองสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําของประเทศ ดวยการใชมาตรการจูงใจทางภาษีอากร และมาตรการ
ทางกฎหมายที่เหมาะสม
(๕) รัฐตองมีแผนยุทธศาสตรมุงพัฒนาเกษตรกรไทยใหเปนอาชีพที่มีรายไดสูง มี
เกียรติ มีศักดิ์ศรี และทําใหประเทศไทยเปนประเทศสงออกความมั่นคงอาหารใน
ภูมิภาคเอเชียโดยมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนตลอดจนการพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตร
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําโดยใชองคความรูทั้งจากภูมิปญญาในทองถึงไปจนถึงการใชการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางวิทยาการที่ตองการ และชวยเหลือผูประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง
(๖) รัฐตองแผนพัฒนาสนับสนุนใหเกิดสังคมผูประกอบการเพื่อยกระดับความ
เขมแข็งของผูประกอบการไทยโดยการสรางสังคมผูประกอบการที่มีสมรรถภาพสูง
รวมกันประกอบธุรกิจที่จะนําประเทศไทยไปสูเปาหมายทางยุทธศาสตรของชาติ
(๗) รัฐตองมียุทธศาสตรสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยมีเปาหมายให

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพของโลกและมีสัดสวนในผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศเพิ่มขึ้น พรอมทั้งกระจายรายไดไปสูสวนภูมิภาคและประชาชนอยางทั่วถึง
โดยสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนและสอดคลอง
กับวิถีชีวิตและอัตลักษณของประชาชนและชุมชน พรอมทั้งปรับปรุงโครงสรางของ
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหอยูภายใตการกํากับดูแลชองคณะกรรมการ
ระดับชาติดานการทองเที่ยว เพื่อใหมีการบูรณการการทํางานรวมกัน ทั้งดานแผนงาน
และงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๘) รัฐตองมีแผนยุทธศาสตรยกระดับโครงสรางพื้นฐานทุกดานเพื่อเปนรากฐาน
ในการสรางเศรษฐกิจและสังคมสําหรับศตวรรษที่ ๒๑โดยปฏิรูประบบการขนสงใหเกิด
ความตอเนื่องในทุกรูปแบบ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ การ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่น ๆ ในโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมที่ใกลชิดกันมากขึ้น
(๙) รัฐตองมีแผนยุทธศาสตรเพื่อสรางสังคมดิจิตัลใหเกิดขึ้นในประเทศไทยโดย
ใหมีการบูรณการของหนวยงานตาง ๆ และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศเพื่อให
ประเทศไทยเปนศูนยสําหรับอุตสาหกรรมนี้ในภูมิภาคนี้ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบ เนื้อหา และผูประกอบการที่มีความรูความสามารถ

๒๒

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
(๑๐) รัฐตองสงเสริมการลงทุนไปตางประเทศเพื่อสนับสนุนการทําใหประเทศไทย
เปนศูนยความเปนเลิศในอุตสาหกรรมสําคัญของชาติ โดยเฉพาะดานอาหาร การเงิน
พลังงาน การทองเที่ยว กาคาปลีกคาสง การเชื่อมตอกับประเทศตาง ๆ โดยมีแผนงาน
และระบบการดําเนินการซึ่งมีเปาหมายและระบบที่ชัดเจน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การทองเที่ยวและบริการ
มาตรา ๒๙๗ รัฐสงเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และคุมครองความเปนอิสระ มุงการพึ่งพาคนและทรัพยากรใน
ประเทศเปนหลัก
ในการดําเนินการตามวรรค ๑ ใหรัฐปรับโครงสรางการบริหารการสงเสริม
สหกรณของภาครัฐใหมและจัดตั้งสํานักงานพัฒนาสหกรณแหงชาติเปนองคกรมหาชน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
มาตรา ๒๙๘ รัฐตองดําเนินการปฏิรูปดานเศรษฐกิจตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อปองกัน ลด หรือจํากัดการผูกขาด
อยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหธุรกิจมีการแขงขันอยางเสรีและ
เปนธรรม ระหวางภาคเอกชนดวยกันเอง และระหวางวิสาหกิจของรัฐกับเอกชน
ในกรณีท่ีรัฐจําเปนตองทําการผูกขาดในกิจการอันเปนสาธารณประโยชนเพื่อ
ประชาชนสวนใหญ รัฐตองกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค
โดยเฉพาะผูที่ดอยโอกาสกวา
๒๓

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
(๒) ดําเนินการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและ
โปรงใส โดยรัฐตองทําการพิจารณา ทบทวน รัฐวิสาหกิจแตละแหง ทั้งในแงความ
จําเปนในการดํารงอยู ความมีประสิทธิภาพ การแขงขันอยางเปนธรรมกับกิจการของ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้รัฐตองกําหนดเปาหมายการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจแตละแหงอยางชัดเจน และยกระดับธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจใหได
ระดับสากล
กําหนดบทบาทและภารกิจของหนวยงานของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจให
ชัดเจน โดยแยกใหเห็นถึงความแตกตางระหวางหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลธุรกิจ
รายสาขาเศรษฐกิจ กับหนวยงานที่ทําหนาที่เปนเจาของรัฐวิสาหกิจแทนประชาชน
โดยจัดใหมีองคกรที่มีความเปนอิสระ รับผิดชอบในการดําเนินงานเปนเจาของ
รัฐวิสาหกิจทุกแหงแทนประชาชน
(๓)ดําเนินการใหประชาชนและบุคคลกลุมตาง ๆ ทั้งในเมืองและในชนบทมีความ
เทาเทียมในเชิงโอกาสมีความรูพื้นฐานทางการเงิน เขาถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน
เชน กองทุนการออมชุมชน สหกรณชุมชน ระบบธนาคาร และตลาดทุน รวมทั้ง
เขาถึงสาธารณูปโภค สําคัญดานตาง ๆ
(๔) ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐตองดําเนินการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาพิเศษ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมอยางตอเนื่อง ในเขตพื้นที่และในกลุมคนยากจน เพื่อให
เกิดชุมชนเขมแข็งและชวยยกระดับฐานะของคนเหลานั้น ใหทัดเทียมกับประชากรสวน
ใหญของประเทศในระยะยาว
๒๔

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
(๕) สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยการใชมาตรการทางภาษีอากร และมาตรการ
ทางกฎหมายที่เหมาะสม
(๖) รัฐมีหนาที่ดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินการของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ
ในการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย การทองเที่ยว การบริการ การลงทุน โดย
สนับสนุนการแปรรูป เพิ่มมูลคา การปรับโครงสราง พัฒนาสมรรถนะและผลิตภาพ
อยางตอเนื่อง ตลอดจนดําเนินการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบขนสง
เชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทุกรูปแบบทั้งภายในและระหวางประเทศ
(๗) รัฐตองสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจการคาการลงทุนที่เปดและเสรี และ
สงเสริมพัฒนาผลักดันใหธุรกิจเอกชนในระดับตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงเขาหาโอกาสทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
มาตรา ๒๙๙ รัฐตองจัดตั้งหนวยงานกลางในระดับชาติ เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนและปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดและโอกาสทางสังคม โดยมีอํานาจหนาที่
ในการกําหนดยุทธศาสตร กรอบนโยบาย เปาหมายในการขจัดความยากจน และลด
ระดับความเหลื่อมล้ําของประชาชนที่ชัดเจน และรับผิดชอบในการประสานงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อลดและแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง
๒๕

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
มาตรา ๓๐๐ รัฐตองปรับโครงสรางการบริหารการสงเสริมสหกรณใหม โดยจัด
ใหมีองคกรอิสระขึ้นมา ๑ แหง ทําหนาที่กํากับดูแลยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
ของกลุมสหกรณเพื่อการออมทรัพย พรอมทั้งจัดใหมี สํานักงานพัฒนาสหกรณแหงชาติ
เพื่อมุงชวยพัฒนากลุมสหกรณเพื่อการผลิต โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรา ๒๙๓ รัฐตองดําเนินการปฏิรูปดานเศรษฐกิจรายภาคตามแนวทางดังตอไปนี้
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การทองเที่ยวและบริการ
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาภาคการเกษตรและเกษตรกร
มาตรา ๓๐๑ รัฐตองมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรใหเปนผูมีความรู มีความ
กําหนดเขตการใชพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร ระบบการแปร มั่นคงทางรายได มีคุณภาพชีวิตที่ดี เขาถึงโอกาสการพัฒนา มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีอยาง
รูปสินคาและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยผสานองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นและการวิจัย ยั่งยืน
และการพัฒนา เพื่อใหเกษตรกรเปนผูมีความรูและมีความมั่นคงทางรายได และใหประเทศไทย
เปนฐานความมั่นคงทางอาหารและเปนศูนยซื้อขายสินคาเกษตรและอาหารลวงหนาในภูมิภาค
เอเชีย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม จัดหา จัดรูป และบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐและของเอกชนที่ไมใชประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อเอื้อใหเกษตรกรและชุมชนสามารถ
เขาถึงที่ดินเพื่อทํากิน รวมทั้งรักษาที่ดินทํากินไวได ภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด โดยใช
มาตรการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน การใหสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร การ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการประสานกันอยาง
เปนระบบและนําไปสูการใชประโยชนสูงสุดจากที่ดิน
๒๖

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๓) คุม ครองเกษตรกรใหไดรับความเปนธรรมจากการผูกขาดทางการเกษตร ระบบ
เกษตรพันธสัญญา และการทําสัญญาที่ไมเปนธรรม โดยการปรับปรุงกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่
ไมเปนธรรม และตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบเกษตรพันธสัญญาใหเกิดความเปนธรรม
แกเกษตรกร
(๔) สรางระบบประกันความเสี่ยงแกเกษตรกรกรณีเกิดความเสี่ยงทางการผลิตหรือ
การตลาด
(๕) สงเสริมการพัฒนาและขยายพื้นที่การทําระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใหมีสัดสวนพื้นที่
อยางนอยหนึ่งในสี่ของพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อสรางความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรกรรมไทย โดยใหมีกฎหมายวาดวยการ
พัฒนาและสงเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และใหองคกรเกษตรกรและชุมชนมีบทบาทสําคัญใน
การดําเนินงาน สงเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนควบคูและเสริมหนุนกับภาครัฐ ควบคุมการ
โฆษณาการใชสารเคมีการเกษตรและสงเสริมการใชอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดการ
ใชสารเคมีการเกษตรที่เกินความจําเปน ลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาพ
ของเกษตรกรและผูบริโภค
(๖) สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ ไมเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับอัตลักษณและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายไดแกประเทศและ
กระจายรายไดสูประชาชนอยางทั่วถึง โดยดําเนินการอยางมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน และบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งดานแผนงานและงบประมาณ

๒๗

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๗) ปฏิรูปเพื่อยกระดับโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส ปฏิรูประบบการขนสง รวมทั้ง
เชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทุกรูปแบบและทุกระดับ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการหวงโซอุปทาน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มคุณภาพชีวิต
รวมทั้งสรางกลไกในความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการปฏิรูปดังกลาว
(๘) สรางและพัฒนาสังคมผูประกอบการ โดยสนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจขนาดยอมและ
ขนาดกลางอยางเปนระบบ สงเสริมการลงทุน สรางความสามารถในการเขาถึงแหลงทุน ใช
นวัตกรรมในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชย รวมทั้งสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
(๙) สนับสนุนและสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในตางประเทศอยางเปนระบบ
ทั้งในดานการสรางโอกาส การใหขอมูล จัดใหมีมาตรการทางภาษีและมาตรการคุมครองอื่น
ธนาคารเพื่อการลงทุน และการอื่นที่เกี่ยวของ

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การทองเที่ยวและบริการ
มาตรา ๓๐๒ รัฐตองมียุทธศาสตรในการทําใหประเทศไทยเปนศูนยความมั่นคง
อาหารในภูมิภาคและในโลก โดยเปนแหลงการแปรรูป การผลิต การจัดจําหนาย และ
การกระจายสินคาอาหารคุณภาพสูง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รัฐตองมีแผนยุทธศาสตรระยะยาวในการปฏิรูปอุตสาหกรรมตลอดหวงโซมูลคา
ของผลิตภัณฑสินคาเกษตรที่สําคัญโดยเฉพาะขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวโพด
ผัก ผลไม ดอกไม ปศุสัตว ประมง และไม เพื่อสรางเปาหมายและแผนพัฒนาราย
สินคาโดยบูรณการของภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งเกษตรกร เอกชน และภาครัฐ ทั้งใน
๒๘

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ในการทําใหกิจกรรมเหลานี้เปนสวน
หนึ่งของการทําใหอาชีพเกษตรกรมีรายไดสูงและมั่นคง
รัฐตองจัดทําแผนและดําเนินการจัดสรรและบริหารการใชที่ดินของทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหเหมาะสมกับการกิจกรรมทางการเกษตรทั้งประเทศไทย เพื่อเอื้อใหเกษตรกร
และชุมชนสามารถเขาถึงที่ดินทํากินและใชประโยชนสูงสุดจากที่ดิน โดยใชมาตรการ
ตาง ๆ ประสานกันอยางเปนระบบ โดยเฉพาะ การจัดตั้งธนาคารที่ดิน การใหสิทธิ
ชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ตลอดจนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
รัฐตองมีแผนและดําเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการ
ดํารงชีพของเกษตรกร
รัฐตองมีแผนและนโยบายพลังงานทางเลือกในระยะยาวที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดบูรณ
การการดําเนินการของภาคสวนตาง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
รัฐตองสรางแผนแมบทดานการปฏิรูปเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานสินคาเกษตร
เครื่องจักรกลเกษตร และสินคาแปรรูปเกษตรเปนรายอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสินคา
ไทยใหเปนผูนําในภูมิภาคและในโลกโดยใชภูมิปญหาไทยและความรูทางวิทยาศาสตรที่
ดีที่สุดในโลก
รัฐตองพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยเพื่อทําใหสินคา
จากประเทศไทยเปนผูนําในดานคุณภาพ ความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
โลก โดยรัฐทํางานรวมกับเอกชนในการสรางระบบมาตรฐานในสินคาตาง ๆ ใหสูงกวา
๒๙

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
มาตรฐานโลก ตอบสนองความตองการของตลาด และใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ
ตรวจสอบ หนวยงานภาครัฐทําหนาที่ดูแล
รัฐตองสรางแผนดานโลจิสติกสที่เกี่ยวกับสินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทํา
ใหสามารถนําสินคาและผลิตภัณฑเกษตรสูตลาดเพื่อใหสินคาเกษตรมีคุณภาพสูง
ปลอดภัยและคาใชจายต่ํา
รัฐตองมีแผนพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยซื้อขายสินคาเกษตรและอาหาร
ลวงหนาในภูมิภาค เพื่อใหเกษตรกรและผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาเกษตร
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การทองเที่ยวและบริการ
มาตรา ๓๐๓ รัฐตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดองคกรเกษตรกรที่เขมแข็งเพื่อใหมี
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในการจัดทําและขับเคลื่อนการดําเนินการแผน
ยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะ การปฏิรูประบบสหกรณการเกษตร การจัดตั้งสภา
เกษตรกรในทองถิ่น กลุมเกษตรรายสินคาตาง ๆ โดยมีกฎหมายรองรับ
รัฐตองมีกฎหมายคุมครองเกษตรกรใหไดรับความเปนธรรม โดยการปรับปรุง
กฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมหรือออกกฎหมายใหมเพื่อคุมครองเกษตรกร
และตั้งองคกรกลางเพื่อดูแลผลประโยชนของเกษตรกร

๓๐

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย การทองเที่ยวและบริการ
มาตรา ๓๐๔ รัฐตองตั้งหนวยงานอิสระในระดับชาติเพื่อดูแลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนยุทธศาสตรรายสาขา โดยติดตาม ประเมินผลจากการ
ดําเนินการอยางใกลชิด และรายงานผลตอวุฒิสภา รัฐบาล และประชาชน
รัฐตองจัดตั้งหนวยงานกลางของภาครัฐในระดับชาติ เพื่อแกไขปญหาความยากจน
และปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดและโอกาสทางสังคม ภายในประเทศอยางบูรณ
การ โดยมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตร กรอบนโยบาย เปาหมายระดับ
ความยากจน และระดับความเหลื่อมล้ําของประชาชนที่ชัดเจน และรับผิดชอบในการ
ประสานงานและประเมินผลการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐเพื่อลดและแกไข
ปญหาดังกลาว โดยแจงผลการดําเนินการตามเปาตอประชาชนอยางตอเนื่อง

มาตรา ๒๙๔ ใหมีการปฏิรูปดานสาธารณสุขตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) เรงพัฒนาระบบสุขภาพที่ใหความสําคัญตอการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เนน
พื้นที่เปนฐานและมีประชาชนเปนศูนยกลาง รวมทั้งการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค
และภัยคุกคามตอสุขภาพ เพื่อนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทย ทั้งนี้ โดยใหชุมชนและ
องคกรบริหารทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาวดวย
(๒) ปฏิรูปการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึงการเงินการคลังของ
กองทุนสุขภาพใหมลี ักษณะและมาตรฐานใกลเคียงกัน มีความเสมอภาคและเปนธรรม เพียงพอ
และยั่งยืน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกฝายในการอภิบาลระบบ โดยคํานึงถึงความทั่วถึง
๓๑

คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
มาตรา ๓๐๕ แกไขเพิ่มเติมถอยคํา ดังนี้
รัฐตองดําเนินการปฏิรูปดานสาธารณสุขตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) รัฐตองเรงพัฒนาระบบสุขภาพที่ใหความสําคัญตอการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ที่เนนพื้นที่เปนฐาน และมีประชาชนเปนศูนยกลาง รวมทั้งการสรางเสริมสุขภาพ และ
การปองกันโรคและภัยคุกคามตอสุขภาพ เพื่อนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของสังคมไทย
(๒) รัฐตองปฏิรูปการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงการเงินการ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อดูแลภาพรวมและความยั่งยืนทางการคลังใหเกิดนโยบายการ
ดําเนินการที่เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีมาตรฐาน และ
เปนที่ยอมรับในการใหบริการสาธารณสุข
(๓) ควบคุมคาใชจายดานสุขภาพดวยการสงเสริมใหประชาชนสามารถมีขอมูลพื้นฐาน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
(๔) ใหมีการพัฒนากลไกการกํากับดูแลระบบสุขภาพและการใหบริการสุขภาพใน
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เปนธรรม กํากับควบคุมราคายาและคาบริการทางการแพทยใหมี
ราคาและคาใชจายที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูรับบริการ
(๕) ปฏิรูประบบการผลิตและการกระจายบุคลากรทางการแพทยไปสูชนบท โดย
สงเสริมการผลิตบุคลากรทางการแพทยผานสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
คลังของกองทุนสุขภาพใหมีความเปนเอกภาพ เสมอภาคและเปนธรรมโดยใหเพียงพอ
และยั่งยืน เนนการมีสวนรวมจากทุกฝายในการอภิบาลระบบ โดยคํานึงถึงมาตรฐาน
ความทั่วถึง เปนธรรมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อดูแลภาพรวมและความยั่งยืน
ทางการคลังใหเกิดนโยบายการดําเนินการที่เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํามี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมีมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในการใหบริการ
สาธารณสุข

มาตรา ๒๙๕ ใหมีการปฏิรูปดานสังคมตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) ปฏิรูปกฎหมาย กฎ และกติกาตางๆ ที่จะชวยเสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง
มีสิทธิที่จะดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทุนชุมชนตาง ๆ จัดทําบริการสาธารณะและ
จัดสวัสดิการใหแกคนในชุมชน โดยประสานความรวมมือกับองคกรบริหารทองถิ่น องคการ
ภาคเอกชน และองคการเอกชน
(๒) ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ทั้งดานการใหบริการสังคม การประกันสังคมทุกกลุม
วัย การชวยเหลือทางสังคม และการสนับสนุนหุนสวนทางสังคม ที่มีความครอบคลุม เพียงพอ
ยั่งยืน มีคุณภาพ เขาถึงได และมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ โดยเนนครอบครัวและชุมชนเปนฐาน

คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส
มาตรา ๓๐๖ รัฐตองดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานสังคมตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) รัฐตองใหความคุมครองบุคคลซึ่งเปนผูรับบริการหรือเปนผูใหบริการเมื่อไดรับ
ความเสียหายจากบริการสาธารณสุข และมีสิทธิไดรับการชดเชย เยียวยาความเสียหาย
ที่สะดวกรวดเร็วและเปนธรรม
(๑) ผลักดันอยางตอเนื่องใหมีการปฏิรูปกฎหมาย กฎ และกติกาตางๆ ที่จะชวย
เสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีสิทธิที่จะดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

๓๒

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
สรางระบบสงเสริมความเขมแข็งภาคประชาสังคมและผูมีจิตอาสาในการดําเนินการดังกลาว
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่องใหกับผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคน
ชายขอบ รวมทั้งอารยสถาปตยและระบบที่อยูอาศัยที่เหมาะสม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา
สรางความเปนธรรม และทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) รัฐ หนวยงานของรัฐ องคกรบริหารทองถิ่น และศาสนสถาน ตองจัดใหมีพื้นที่
สาธารณะเพื่อใหคนในชุมชนใชประโยชนรวมกันในการทํากิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธทางสังคม
กิจกรรมนันทนาการ และกีฬา
(๔) จัดทําแผนระยะยาวและดําเนินการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย
โดยเฉพาะการจัดใหมีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชรา และการเตรียมความพรอมสูวัย
สูงอายุที่เหมาะสมของประชาชน การปรับปรุงระบบการเกษียณอายุที่เหมาะสม การปฏิรูป
ระบบสวัสดิการผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพเพื่อใหดํารงชีพไดอยางเหมาะสม
ระบบการดูแลระยะยาว และการใชทุนทางปญญาของผูสูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการ
รวมตัวกันเปนกลุมและเครือขายที่เขมแข็ง และจัดใหมีระบบ กลไก และกระบวนการในการ
บริหารจัดการทรัพยสินเพื่อรองรับการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว
(๕) ใหหลักประกันดานความปลอดภัยของสินคาและบริการ โดยเฉพาะความ
ปลอดภัยของอาหาร และจัดใหมีระบบหรือกลไกคุมครองผูบริโภคตามหลักการปองกันลวงหนา
เพื่อกําหนดมาตรการปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบจากกรณีที่สามารถ
คาดหมายไดลวงหนา และตองจัดใหมีกองทุนเพื่อชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสินคาหรือบริการที่ไมปลอดภัย
๓๓

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
ทุนชุมชนตาง ๆ จัดทําบริการสาธารณะ และจัดสวัสดิการใหแกคนในชุมชน
(๒) จัดใหมีระบบและกลไกที่สงเสริมสนับสนุนการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมทั้ง
ดานการใหบริการสังคม การประกันสังคมทุกกลุมวัย การชวยเหลือทางสังคม และการ
สนับสนุนหุนสวนทางสังคม ที่มีความครอบคลุม เพียงพอ ยั่งยืน มีคุณภาพ เขาถึงได
และมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ โดยเนนครอบครัวและชุมชนเปนฐาน เรงรัดสราง
ระบบสงเสริมความเขมแข็งภาคประชาสังคมและจิตอาสา ระบบการดูแลชวยเหลือเติม
เต็มใหกับผูดอยโอกาส คนพิการ คนชายขอบ และระบบที่อยูอาศัยสําหรับคนทุกคน
อันนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
(๓) รัฐตองดําเนินการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยโดยเฉพาะการจัด
ใหมีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราและการเตรียมความพรอมสูวัยผูสูงอายุ
ที่เหมาะสมของประชาชน การปรับปรุงระบบการเกษียณอายุที่เหมาะสม การปฏิรูป
ระบบบํานาญพื้นฐานแกผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพเพื่อใหเพียงพอตอ
การดํารงชีพ การจัดใหมีระบบการดูแลระยะยาว และการนําทุนทางปญญาของผูสูงอายุ
มาใชในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งการมีระบบและกลไกใหเกิดการรวมตัวกันเปน
เครือขายและชมรมที่เขมแข็งของประชาชนวัยสูงอายุ การจัดใหมีกลไกในการบูรณา
การระบบบํานาญทั้งระบบและจัดใหมีระบบ กลไก และกระบวนการในการบริหาร
จัดการทรัพยสินเพื่อรองรับการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว
(๒๔) รัฐตองใหหลักประกันดานความปลอดภัยของสินคาและบริการ และจัดใหมี

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ใหมคี ณะกรรมการปฏิรูปสังคมและชุมชนขึ้นคณะหนึ่งภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มีหนาที่ศึกษาและจัดทําแนวทาง ขอเสนอแนะ และกฎหมายตาง ๆ
เพื่อผลักดันใหเกิดการปฏิรูปดานสังคมและชุมชน รวมทั้งมีหนาที่ติดตาม กํากับ และสนับสนุน
การปฏิรูปดานสังคมใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง ทั้งนี้ โดยมีองคประกอบ
ที่มา และอํานาจหนาที่ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
ระบบหรือกลไกคุมครองผูบริโภคตามหลักการปองกันลวงหนา เพื่อกําหนดมาตรการ
ปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบจากกรณีที่สามารถคาดหมายได
ลวงหนา และตองจัดใหมีกองทุนเพื่อชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายเบื้องตนใหแก
ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากสินคาหรือบริการที่ไมปลอดภัย
(๕) การสรางสภาพแวดลอมและอารยสถาปตยสําหรับคนทุกคน มีการขยายอายุ
การทํางานที่ยืดหยุน การสรางเสริมเครือขายการทํางานใหเขมแข็ง รวมไปถึงมีการ
สงเสริมใหเกิดคนรุนใหมที่มีคุณภาพ และปฏิรูปการวางแผนครอบครัวแหงชาติสําหรับ
สังคมยุคใหม
(๖) ใหมคี ณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีหนาที่ศึกษาและจัดทําแนวทาง
ขอเสนอแนะและกฎหมายตาง ๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการปฏิรูปดานสังคมและชุมชน
รวมทั้งมีหนาที่ติดตามกํากับและสนับสนุนการปฏิรูปดานสังคมใหบังเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมและมีความตอเนื่อง อยางนอยภายในระยะเวลาสิบป

มาตรา ๒๙๖ ใหมีการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน
ในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูงสุด และเปนที่เชื่อถือทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) มีกลไกสงเสริมผูปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชนใหมีเสรีภาพควบคูกับความ
รับผิดชอบ เรงพัฒนากลไกที่เปนหลักประกันความเปนอิสระจากการถูกครอบงําและแทรกแซง
โดยอํานาจรัฐและทุน เพื่อใหการแสวงหาขอมูลขาวสารเปนไปอยางถูกตอง ครบถวนและรอบดาน
รวมทั้งสงเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการในการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานสื่อมวลชน

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรา ๓๐๗
“รัฐตองจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปดานการสื่อสารอยางนอยในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมมาตรฐานและคุมครองสิทธิเสรีภาพสื่อ
(๑) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อปกปองเสรีภาพ
สงเสริมจริยธรรม คุมครองสวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน

๓๔

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๒) เรงพัฒนามาตรการและกลไกการกํากับดูแลสื่อสารมวลชนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งการกํากับดูแลตนเองดานจริยธรรม การกํากับดูแลโดยภาคประชาชน และการกํากับ
ดูแลโดยหนวยงานที่มีอํานาจทางกฎหมาย มีมาตรการสงเสริมใหประชาชน ผูใช และผูบริโภค
ใหรูเทาทันสื่อ มีความตระหนักรูถึงสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบ และตระหนักถึงหนาที่ใน
ฐานะที่เปนพลเมือง
(๓) มีกลไกการจัดสรรและแบงปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อใหโอกาสแก
ประชาชนไดเขาถึงและใชประโยชนรวมกัน รวมทั้งสงเสริมใหมีสื่อทางเลือก สื่อชุมชน สื่อ
สันติภาพ ตลอดจนสงเสริมและอุดหนุนการสรางสรรครวมทั้งการผลิตและเนื้อหาที่เปน
ประโยชนสาธารณะ

๓๕

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
(๒) กฎหมายเกี่ยวกับการสรางกลไกเพื่อปองกันการผูกขาด ครอบงํา และ
แทรกแซงสื่อ โดยจะตองมีการออกกฎหมายเพื่อปองกันการผูกขาด ควบรวม ครอง
สิทธิขามสื่อ ที่จะเปนการครอบงําหรือกระทบตอสิทธิการรับรูขาวสารขอมูลที่
หลากหลายของประชาชน
(๓) กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อปองกันไมใหใชงบ
สวนนี้เพื่อประชาสัมพันธตัวบุคคล การทุจริต และการใชงบประมาณสวนนี้เพื่อ
แทรกแซงสื่อ
(๔) กฎหมายเกี่ยวกับขอมูลและขาวสารของทางราชการ เพื่อใหประชาชนมีสิทธิ
ไดรับรูและเขาถึงขอมูลและขาวสารของราชการไดโดยงาย สงเสริมใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ และเปนกลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของรัฐใหเกิดความโปรงใส ทั้งนี้ ตองไมกีดกันการรับรูขอมูลขาวสารและ
กําหนดขั้นตอนการเขาถึงที่ยุงยากจนเกินควร
(๕) กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคสื่อ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน
โทรคมนาคม สื่อสารสนเทศ หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเปนการใหบริการดานสื่อสาร
โดยกําหนดใหจัดตั้งองคกรเพื่อคุมครองผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบจากสื่อดังกลาว ให
ไดรับการปกปองจากการลวงละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ ในเกียรติยศชื่อเสียง สุขภาพ
ฐานะความเปนอยูของบุคคล รวมทั้งมีกระบวนการคุมครองเยียวยาที่รวดเร็วและ
เหมาะสม

ภาค ๔ การปฏิรูปและการสรางความปรองดอง
หมวด ๓ การสรางความปรองดอง

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
หมวด ๓
การสรางความปรองดอง
------------

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
หมวด ๓
การสรางความปรองดอง
------------

มาตรา ๒๙๗ เพื่อประโยชนในการสรางความสมานฉันท ความรักสามัคคี และ
ความปรองดองระหวางคนในชาติใหอยูรวมกันอยางสันติในสังคมประชาธิปไตยที่มีความแตกตาง
หลากหลาย และสรางแนวทางที่จะนําพาประเทศไปสูความมีเสถียรภาพและสันติสุขอยางยั่งยืน
ใหมีคณะกรรมการอิสระเสริมสรางความปรองดองแหงชาติ ประกอบดวย กรรมการจํานวนไม
เกินสิบหาคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งไมเปนฝกฝายทางการเมืองหรือ
ความขัดแยง และผูซึ่งเปนผูนําในความขัดแยง
ที่มา วาระการดํารงตําแหนง อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของคณะกรรมการ
อิสระเสริมสรางความปรองดองแหงชาติ รวมทั้งหนวยธุรการ และการอื่นที่จําเปน ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการเสริมสรางความปรองดองแหงชาติ

มาตรา ๓๐๘ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

มาตรา ๒๙๘ คณะกรรมการอิสระเสริมสรางความปรองดองแหงชาติมีอํานาจหนาที่

มาตรา ๓๐๙ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห เพื่อหาสาเหตุแหงความขัดแยงในประเทศ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขตอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา ทั้งนี้ โดยพิจารณารายงานหรือ
ผลการศึกษาที่องคกรตางๆ จัดทําขึ้น ทั้งในประเทศและตางประเทศ
๓๖

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๒) เสริมสราง ดําเนินการ และประสานงานใหเกิดสภาวะที่เอื้อตอการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันทและปรองดองในหมูประชาชนทั้งประเทศ สงเสริมใหมีการเรียนรูและใชกระบวนการ
แกปญหาความขัดแยงรวมกัน และสรางเครือขายในการสรางความปรองดองในภาคสวนตางๆ
ใหมีกระบวนการสรางความปรองดองเกิดขึ้น
(๓) เปนคนกลางในการประสานระหวางผูนําในความขัดแยงทุกกลุมเพื่อลดหรือยุติ
ความขัดแยงระหวางกัน
(๔) รวบรวมขอเท็จจริงและทํารายงานเกี่ยวกับความขัดแยง การละเมิดกฎหมาย การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และผูที่เกี่ยวของที่เปนผูกระทํา ทั้งนี้ โดยจะเปดเผยชื่อผูที่เกี่ยวของหรือ
ขอมูลอื่นใดที่ทําใหทราบไดวาเปนผูใด ไมได เวนแตจะเปนการเปดเผยตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ
(๕) ใหการเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายและครอบครัว รวมทั้งฟนฟูศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยและจิตใจของผูไดรับผลกระทบ
(๖) เสนอใหมีการตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษแกบุคคลซึ่งใหความจริงอันเปน
ประโยชนอยางยิ่งแกการดําเนินงาน และผูกระทําซึ่งไดแสดงความสํานึกผิดตอคณะกรรมการ
อิสระเสริมสรางความปรองดองแหงชาติแลว
(๗) ใหการศึกษาและเรียนรูแกสาธารณชนเพื่อใหตระหนักถึงผลของความรุนแรง
ความเกลียดชัง รวมทั้งความจําเปนและประโยชนของการใชสันติวิธีแกปญหาความรุนแรง
ตลอดจนสรางเครื่องเตือนใจใหสังคมรําลึกถึงผลรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อจะรวมกัน
ปองกันมิใหเกิดเหตุดังกลาวอีก
๓๗

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๘) สงเสริมและเสนอแนะการปฏิรูปเพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคม โดยเฉพาะ
กระบวนการยุติธรรม โดยเคารพความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และเสนอราง
พระราชบัญญัติเพื่อการดังกลาวตอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อเสนอตอรัฐสภา
(๙) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการเสริมสรางความปรองดองแหงชาติบัญญัติ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหนวยงานของรัฐ ตองใหความรวมมือกับคณะกรรมการ
อิสระเสริมสรางความปรองดองแหงชาติ รวมทั้งตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอแกการ
ดําเนินการของคณะกรรมการอิสระเสริมสรางความปรองดองแหงชาติ

๓๘

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

บทสุดทาย
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
บทสุดทาย
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
------------

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
บทสุดทาย
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
------------

มาตรา ๒๙๙ การขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
จะกระทํามิได

มาตรา ๓๑๐ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

มาตรา ๓๐๐ การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบททั่วไป ภาค ๑
พระมหากษัตริยและประชาชน และการแกไขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานสําคัญที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา ๓๐๒
หลักการพื้นฐานสําคัญตามวรรคหนึ่ง หมายถึง
(๑) หลักประกันเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของพลเมืองในทาง
การเมือง
(๒) โครงสรางของสถาบันการเมือง ซึ่งไดแกการมีสองสภา องคประกอบของแตละสภา
การตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ
(๓) กลไกเพื่อการรักษาวินัยการเงิน การคลัง และการงบประมาณ
(๔) สาระสําคัญของบทบัญญัติในภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล และองคกรตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐ

มาตรา ๓๑๑ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

๓๙

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
(๕) สาระสําคัญของบทบัญญัติในภาค ๔ การปฏิรูปและการสรางความปรองดอง
(๖) หลักเกณฑการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามบทสุดทายนี้
การแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยายหรือเพิ่มสิทธิเสรีภาพหรือการมีสวนรวมของพลเมืองทาง
การเมือง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการของศาลหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมี
หนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานสําคัญตามมาตรานี้

ดังตอไปนี้

มาตรา ๓๐๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ

(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือจากพลเมืองผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน
ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากพลเมืองผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย
๔๐

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๓๑๒ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขาง
มากเปนประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลว
ใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประธานรัฐสภาสงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่
รัฐสภาเห็นชอบแลวใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นไดตราขึ้น
โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้หรือมีขอความขัดหรือแยงตอมาตรา ๒๙๙ หรือไม หรือเปนการ
แกไขเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานสําคัญตามมาตรา ๓๐๐ หรือไม ซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางรัฐธรรมนูญนั้นตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หรือมีขอความขัดหรือแยงตอมาตรา ๒๙๙ ใหราง
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป แตในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเปนการแกไขเพิ่มเติมหลักการ
พื้นฐานสําคัญตามมาตรา ๓๐๐ ใหศาลรัฐธรรมนูญสงรางรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนใหรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๐๒ ตอไป
(๘) ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลววาไดตราขึ้น
โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ หรือไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ขึ้น
๔๑

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย เพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตมติยืนยันตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา
มาตรา ๓๐๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐๐ ใหกระทําไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา ๓๐๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) แลวใหประธาน
รัฐสภานํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อดําเนินการให
พลเมืองผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติกอนนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ
ในกรณีที่พลเมืองผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงขางมากไมเห็นชอบดวยใน
การที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นเปนอันตกไป แตถา
พลเมืองผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงขางมากเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปน
รัฐธรรมนูญ ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวัน
นับแตวันที่มีการออกเสียงประชามติ เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

๔๒

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๓๑๓ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มาตรา ๓๐๓ ทุกรอบหาปนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรแจงไปยังสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครองสูงสุด และองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพื่อให
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิฝายละหนึ่งคน ประกอบกันเปนคณะผูทรงคุณวุฒิอิสระประเมินผลการใช
บังคับรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่คณะผูทรงคุณวุฒิอิสระตามวรรคหนึ่งเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ใหเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป และประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปดวย

๔๓

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
มาตรา ๓๑๔ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

บทเฉพาะกาล

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
บทเฉพาะกาล

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
บทเฉพาะกาล

------------

------------

มาตรา ๓๐๔ ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๑๕ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

มาตรา ๓๐๕ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทําหนาที่ สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๖
ในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติให ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา เปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ
ในวาระเริ่มแรก หากปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๖
แลว แตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภาตอไป เวนแตการพิจารณา
ใหบุคคลดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวา
จะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวาง
เวลาดังกลาว ใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา และในกรณีที่บทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ให
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๓๑๖ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

๔๔

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๙
บทบัญญัติเกี่ยวกับวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๔๗
และบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่หามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มาใชบังคับกับการ
ดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๖ เพื่อประโยชนในการจัดใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นที่จําเปน ใหสภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป
และสิ้นสุดลงในวันเปดประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๓๖
เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเจาหนาที่หรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง
หรือกลุมการเมือง ภายในสองปนับแตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง

๔๕

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๓๑๗ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มาตรา ๓๐๗ ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติดังตอไปนี้ แลวเสนอใหสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา โดยมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตามมาตรา
๑๔๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๕๐ มาใชบังคับ ในกรณีนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด ดังนี้
(๑) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมืองและกลุมการเมือง และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ
(๒) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๕๙ (๒) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) (๑๑) และ (๑๒) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางจาก
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
(๓) รางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเห็นวามีความจําเปน
เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี้และไดยกรางและเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติตาม
วรรคหนึ่ง ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติดังกลาว โดยในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญนั้นตองประกอบดวยกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไมนอยกวาสองคนเปนกรรมาธิการดวย
๔๖

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
มาตรา ๓๑๘ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แลว กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๖๓
ในกรณีที่พนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว แตสภานิติบัญญัติแหงชาติยังพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหถือ
เสมือนวาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ และใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ สงใหศาลรัฐธรรมนูญภายในเจ็ดวันเพื่อพิจารณา และ
ใหนําความในมาตรา ๑๖๓ มาใชบังคับ แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๕๖
โดยพลัน
(๒) ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโดยพลันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมืองและกลุมการเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง (๑) ยังไมมีผลใชบังคับ ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๗

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะ
เทาที่ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผล
ใชบังคับ
ในกรณีที่สภาปฏิรูปแหงชาติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติใดแลว ใหเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป ในกรณีที่เปนราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป ในการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว โดยในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญนั้นตองประกอบดวยสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติไมนอยกวาหนึ่งในสามเปนกรรมการ
มาตรา ๓๐๘ ในวาระเริ่มแรกนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๑) ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวัน และดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวัน ทั้งนี้ นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐๗ วรรค
หนึ่ง (๑) มีผลใชบังคับ โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทําหนาที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ แทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๖๘

๔๘

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๓๑๙ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือ
กลุมการเมืองใดกลุมการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือกลุมการเมืองเดียวไมนอย
กวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตเปนสมาชิกกลุมการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตั้งแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ จะเปนสมาชิกนอยกวาสามสิบวันก็ได
(๒) ใหคณะบุคคลซึ่งประสงคจะจัดตั้งขึ้นเปนกลุมการเมืองตามรัฐธรรมนูญนี้ ไปแจง
เปนกลุมการเมืองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งตองรับแจงโดยเร็ว และเมื่อไดแจงแลว ใหมี
สิทธิสงบุคคลผูเปนสมาชิกของกลุมการเมืองนั้น เขาสมัครรับเลือกตั้งไดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒๔ (๕) และมาตรา ๑๒๕
วรรคสอง มาใชบังคับกับผูซึ่งเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๔) เมื่อครบสามปนับแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพ ใหสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑
(๑) (๒) และ (๓) ทั้งหมดพนจากสมาชิกภาพ และใหสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๒๑ (๔)
จํานวนกึ่งหนึ่ง พนจากสมาชิกภาพโดยการจับสลาก และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๒๔ (๕) และมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับวาระการ
ดํารงตําแหนงและการหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง มา
ใชบังคับกับบุคคลดังกลาวในการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคราวถัดไปหลังจากที่บุคคลดังกลาว
สิ้นสุดสมาชิกภาพตามมาตรานี้ โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไดมาซึ่งสมาชิก
๔๙

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
วุฒิสภาแทนตําแหนงที่วางลงดวยเหตุดังกลาว ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงดังกลาวนั้นวางลง
มาตรา ๓๐๙ ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ คงเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหพนจากตําแหนงทั้ง
คณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่
ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ พนจากตําแหนงทั้งคณะพรอมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยู
ในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ดวย
มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗๒ คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๕ และการสิ้นสุดความเปน
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๕ (๔) (๗) และ (๘) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาใหความเห็นชอบของวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๗๔ มาใชบังคับกับรัฐมนตรีที่พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งเปนครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้

๕๐

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๓๒๐ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มาตรา ๓๑๐ ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ และใหคงดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และให
ดําเนินการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามมาตรา ๒๒๙ ใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ
และวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับและคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตาม
รัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่แลว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓๐
และมาตรา ๒๓๑
บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งให
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป แตในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ใหนํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ใชอยูในวันกอนวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้มาใชไปพลางกอน จนกวาจะตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แลวเสร็จตามมาตรา ๓๐๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ใหกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปน
กรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ และใหคงดํารงตําแหนงตอไปจนสิ้นสุดวาระตามวาระที่
มีอยูเดิมในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ง

๕๑

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
มาตรา ๓๒๑ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และใหคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดําเนินการสรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามมาตรา ๒๗๑ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีผลใชบังคับ
และคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่แลว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๑
ใหกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินตาม
รัฐธรรมนูญนี้ และใหคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระตามวาระที่มีอยูเดิมในวันกอน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง และมิใหนํา
บทบัญญัติที่บัญญัติใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวตามมาตรา ๒๗๐ วรรคสี่ มาใชบังคับกับ
บุคคลดังกลาวในการแตงตั้งกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือผูวาการตรวจเงินแผนดินขึ้นใหมเปน
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
ใหบุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ตอไป จนกวาจะมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นใชบังคับ
เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญนี้ ใหใชบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แทน
๕๒

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ผูซึ่งดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงใดในองคกร
ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะเขารับ
การสรรหาเปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงตางๆ ในองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหนาที่
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญนี้ มิได
มาตรา ๓๑๑ ใหดําเนินการรวมองคกรผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเขาดวยกันเปนผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชน โดยใหดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ใหผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปน
ผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ และใหคงดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
(๒) ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิ
มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ และใหคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการสรรหาผูตรวจการ
แผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิ
มนุษยชนมีผลใชบังคับ และคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่แลว
(๓) ใหดําเนินการสรรหาผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชนสวนที่ยังขาดอยู
เพื่อใหครบจํานวนตามมาตรา ๒๗๕ ซึ่งตองดําเนินการไปพรอมกับการสรรหาตาม (๒) และตอง
๕๓

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๓๒๒ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชนมีผลใชบังคับ และคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมตาม
รัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่แลว
(๔) ใหจัดตั้งสํานักงานผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชนโดยการรวม
สํานักงานผูตรวจการแผนดินและสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขาดวยกัน
และใหบุคลากรของทั้งสองหนวยงานดังกลาวคงดํารงตําแหนงและใหไดรับสิทธิประโยชนอื่น
ตามที่ไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจนกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ
แผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชนจะมีผลใชบังคับ
ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในวัน
กอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จะเขารับการสรรหาเปนผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิ
มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญนี้ มิได
มาตรา ๓๑๒ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้ มาใชบังคับกับกรณีตางๆ
ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ที่กําหนดใหตองจัดทํางบประมาณ
รายรับและงบประมาณรายจายประจําป มาใชบังคับกับการจัดทํางบประมาณแผนดินสําหรับ
ปงบประมาณที่ถัดจากปงบประมาณที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๒) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับกับการพิจารณาดําเนินการเพื่อแตงตั้ง
หรือยายขาราชการพลเรือน หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง จนกวาจะตรากฎหมายตาม
มาตรา ๒๐๗ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
๕๔

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ

มาตรา ๓๒๓ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

ที่กําหนด

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ)
มาตรา ๓๑๓ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายในเวลา

ขอเสนอของคณะกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแหงชาติ
มาตรา ๓๒๔ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

(๑) ใหตรากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณการลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๒๑๙
วรรคหา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการซึ่งเปนองคกรบริหารงานบุคคลของผูพิพากษา
หรือตุลาการตามมาตรา ๒๒๕ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๒) ใหตรากฎหมายเกี่ยวกับการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลตามมาตรา ๒๒๒
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(๓) ใหออกระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยวิธีพิจารณาคดีตามมาตรา ๒๔๑ (๑)
และ (๒) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๗ ใชบังคับ

มาตรา ๓๑๔ บรรดาบทกฎหมายใดที่มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ ใหผูรักษา
การตามกฎหมายนั้นและคณะรัฐมนตรีดําเนินการเพื่อใหมีการตราหรือการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายนั้นใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๒๕ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

มาตรา ๓๑๕ บรรดาการใด ๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทํา
ที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวาการนั้นและ
การกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๒๖ ไมไดเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเปนอยางอื่น

๕๕

