ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา
๒๗ กําหนดใหมี สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เพื่อทําหนาที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิรูปในดาน
ตาง ๆ ๑๑ ดาน เพื่อใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเปนธรรม มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ทําใหกลไกของรัฐสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและ
มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเปนธรรม

องค์ประกอบและทีม่ า
สภาปฏิรูปแหงชาติประกอบดวย สมาชิกจํานวนไมเกิน ๒๕๐ คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ดังนี้
๑) สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ที่ คั ด เลื อ กจากบุ ค คลที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู ใ นแต ล ะจั ง หวั ด ซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดเปนผูเสนอ จังหวัดละหนึ่งคน จํานวน ๗๗ คน
๒) สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติที่คัดเลือกจากบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลดานตาง ๆ
ทั้ง ๑๑ ดานเปนผูเสนอ จํานวน ๑๗๓ คน

อํานาจหน้าทีส่ ภาปฏิรูปแห่งชาติ
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นายบัณฑิต อุทาวงค กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ

 ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแนวทางและขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปดานตาง ๆ เสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
 เสนอความเห็ นหรื อข อเสนอแนะต อคณะกรรมาธิ การยกร างรั ฐธรรมนู ญเพื่ อประโยชน ในการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญ ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติครั้งแรก
 พิจารณาและใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น
 สภาปฏิรูปแหงชาติมีหนาที่เสนอผูที่จะเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๐ คน
 ประธานสภาปฏิ รูปแห งชาติ มีหนาที่แตงตั้ งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนู ญ จํานวน ๓๖ คน
ประกอบดวย
 ประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เสนอ จํานวน ๑ คน
 สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) จํานวน ๒๐ คน
 สภานิตบ
ิ ัญญัติแหงชาติ (สนช.) จํานวน ๕ คน
 คณะรัฐมนตรี (ครม.) จํานวน ๕ คน

และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จํานวน ๕ คน
สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เห็นวาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเรื่องใดไมถูกตอง
สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติแตละบุคคลสามารถเสนอแกไขได แตไมผูกพันคณะกรรมาธิการในการพิจารณาแกไข
 ลงมติในการพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ


ความหมายของการปฏิรูปดานตางๆ
๑. ด้านการเมือง หมายถึง การปฏิรูปการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกรัฐสภาที่สุจริตและเปน

ธรรม อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของนักการเมืองในดานตาง ๆ กลไกปองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงการเมืองที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง ความมั่นคงของชาติ และการดําเนินการดานการ
ตางประเทศ
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผนดินสวนกลาง
การปฏิรูปหรือพัฒนาระบบราชการ (โครงสรางการจัดองคกรภาครัฐ วิธีปฏิบัติราชการ การใหบริการ
ประชาชนที่ทั่วถึง รวดเร็ว สะดวก การบริหารจัดการงานภาครัฐแบบใหม อัตรากําลัง และคาตอบแทน
เจาหนาที่ของรัฐ) ระบบงานตาง ๆ ของรัฐ เชน การบริหารงานบุคคล ระบบคุณธรรม การจัดซื้อจัดจาง เปนตน
ธรรมาภิบาลของเจาหนาที่ของรัฐ การตรวจสอบและควบคุมเจาหนาที่ของรัฐ การปองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และการปองกันการแทรกแซงทางการเมืองตอระบบราชการโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย
๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การปฏิรูปกฎหมายที่ลาสมัยไมเปนธรรม เปน
อุปสรรคหรือไมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการดําเนินการใหมีกฎหมายใหมที่จําเปน การ
ปฏิรูปฝายปกครอง การสอบสวนคดีพิเศษ ตํารวจ ทนายความ อัยการ ศาล เจาหนาที่ฝายบังคับคดี และเจาหนาที่ฝาย
ราชทัณฑ การนําหลักนิติธรรมมาใช การไมเลือกปฏิบัติหรือพฤติการณที่อาจนําไปสูการใชหลายมาตรฐานใน
การดําเนินคดี การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน
๔. ด้านการปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตลอดจน
การปกครองกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ซึ่งมีการบริหารรูปแบบพิเศษ บทบาท ภารกิจของราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
ความสัมพันธระหวางราชการสวนตางๆ การไดมา การควบคุม การตรวจสอบและอํานาจหนาที่ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
๕. ด้านการศึกษา หมายถึง การปฏิรูปองคกรและการจัดการศึกษาอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ
คุณภาพ การศึกษาอบรม การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๖. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การปฏิรูปเศรษฐกิจภาคเอกชน การคมนาคม การขนสง เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ การทองเที่ยว และธุรกิจตาง ๆ การ
สงเสริมการลงทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การกระจายรายได นโยบายและการดําเนินการดาน
การคลังภาครัฐ ระบบภาษีอากร โครงสรางภาษีทุกชนิด และการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
๗. ด้านพลังงาน หมายถึง การปฏิรูปองคกร การบริหารจัดการและการพัฒนากิจการดานการพลังงานทุกรูปแบบ
๘. ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม หมายถึง การปฏิรูปองคกรและระบบสุขภาพ การบริการ
สาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน การสรางเสริมและการสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การพัฒนารางกาย จิตใจ
และสติปญญาของบุคคล ตามวัยและสถานภาพ การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ การบํารุงรักษาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล การพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดโดยไมกอใหเกิดภาวะ
มลพิ ษ หรื อ ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม และการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให เ กิ ด การหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๙. ด้านสื่อสารมวลชน หมายถึง การปฏิรูปกิจการและการประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน เสรีภาพในการแสดงออก คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ
๑๐. ด้านสังคม หมายถึง การปฏิรูปการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปจจัยในการครองชีพ การแกปญหาความ
ยากจน อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยาเสพติด การคุมครองผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง
การคุมครองผูบริโภค การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตและการดําเนินการดาน
ตางๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปฏิรูประบบแรงงาน การประกันสังคม สวัสดิการสังคม ประชานิยม
๑๑. ด้านอื่นๆ หมายถึง การปฏิรูปสังคมโดยนําศาสนธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติ กีฬา สิ่งบันเทิงอันมีผลตอพฤติกรรมของ
เยาวชน วัฒนธรรมทางการเมืองอันเหมาะสมตอระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การปลูกฝงและเผยแพรคานิยมที่เหมาะสมตอสังคมไทย ระเบียบวินัยในสังคม ความสามัคคีปรองดองของ
คนในชาติ คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม

