




บทเฉพาะกาล 



ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 



พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้

อ านาจอธิปไตยทาง 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 





ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ  
และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 

ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 





หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

• บุคคลมีสิทธแิละเสรีภาพในชีวติ ร่างกาย การนับถอืศาสนา ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 
ครอบครัว เคหสถาน การแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารถึงกัน เสรีภาพ
ในทางวิชาการ การเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การประกอบอาชีพ การมีสิทธิในทรัพย์สินและ
การสืบมรดก การเข้าถงึข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
การร้องทุกข์ การฟ้องหน่วยงานของรัฐ การรวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชุมชน สมาคม สหกรณ์ 
สหภาพ สหพันธ์ ฯลฯ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการจัดตั้งพรรค
การเมือง 

• บุคคลผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้เป็นมารดาย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐทั้งก่อนและหลังการคลอดบุตร ผู้มีอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การด ารงชพีและบุคคลผู้ยากไร้มีสทิธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ  



• บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็น  
ตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ  

• ทั้งบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษ์                
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มีสิทธิจัดระบบสวัสดิการชุมชน มีสิทธิเสนอความเห็น  
ให้หน่วยงานของรัฐกระท าการหรือไม่กระท าการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนรวมทั้งมี
สิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐ 

• บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค และองค์กรเหล่านี้สามารถรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรใหญ่เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได ้

 

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (ต่อ) 





ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ 

ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อย     
ของสังคมและประชาชน 

ไม่ละเมิดสิทธหิรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 



 



กฎหมายที่ตราขึ้นนั้นต้อง 

เป็นไปตามเง่ือนไขที่รัฐธรรมนูญ 

ก าหนดไว้ 

ถ้าไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้  

กฎหมายนั้นต้อง 

ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม 

ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ของบุคคล 

มผีลใช้บังคับเป็นการทั่วไป 

ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิไว้ด้วย 

ไม่เพิ่มภาระหรอืจ ากัดสิทธิหรือเสรภีาพ 

ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 





1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



 

1. พิทักษร์ักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย ความมั่นคงแห่งชาต ิและความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

2. ดูแลให้มกีารปฏิบัตติามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
3. จัดให้เด็กเล็ก (2 ขวบ จนถึงเข้าอนุบาล) ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลเพ่ือพัฒนาร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมวัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การจัดให้เด็กทุกคนเริ่มต้นในวัยที่จะพัฒนา
ได้เชน่นี้จะท าให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะยากดีมจีนอยู่ในชนบทหรือในเมืองจะมีโอกาสในการศึกษาได้อย่างเท่าทียมกัน   

4. จัดให้เด็กได้รับการศกึษาระดับอนุบาลจนจบการศกึษาภาคบังคับ (อนุบาล 1 ถึง ม. 3 รวม 12 ปี)  
       โดยไม่เก็บคา่ใช้จา่ย 
5. การศึกษาโดยไม่เก็บคา่ใช้จา่ยนอกเหนือจากที่กล่าวข้างตน้ รัฐจะไม่เก็บคา่ใช้จา่ยทุกระดับเพียงใดก็ได้  
       ไม่มีอะไรในรัฐธรรมนูญห้ามไว้ 
 



 
6. เม่ือจบการศกึษาภาคบังคับแลว้ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาตามความต้องการของแต่ละคนซึ่ง 

มีความชอบหรือความถนัดแตกต่างกันไป ถ้ารัฐมีก าลังเงิน รัฐจะจัดโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายก็ได้ ถ้ารัฐไม่สามารถจัดให้ทุก
คนได้ โดยได้ก าหนดให้รัฐมีกองทุนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ขาดแคลน เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ระหว่างผูม้ีกับผู้ไม่มทีุนทรัพย์ดว้ยวิธนีี้ทุกคนที่ประสงคจ์ะศกึษามีโอกาสเทา่เทียมกัน 

7. การศึกษาทุกระดับนั้น ต้องสอนผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัยและภูมิใจในชาติ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายใหม่ ๆ ในอนาคตดว้ย 

8. รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างตอ่เน่ือง 

  



 
9. รัฐตอ้งจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน และต้องดูแลมิให้มกีารเรียกเก็บคา่บริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

10. รัฐต้องคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยร่วมกับ
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และต้อง
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด 

11. รัฐต้องอนุกรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ 
ของชาติ และต้องจัดให้มีพื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมมชน  
และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธแิละมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 



 
12. ถ้าการด าเนินการใด ๆ ของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือ
ชุมชน (EHIA) และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อน และ
ต้องน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ หรืออนุญาตด้วย ถ้ามีผลกระทบเกิดขึ้น รัฐต้องเยียวยาความเดือดร้อน
หรือความเสยีหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม และโดยไม่ชักช้า 

13. รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของราชการที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
หรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
ที่ว่านั้นได้โดยสะดวกเพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้โดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ใน
การป้องกันและระงับยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

14. รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรของดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยการจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ 
และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีสว่นได้ใช้ประโยชนใ์นการใช้คล่ืนความถี่นั้นด้วย 



 

15. รัฐรัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การรวมตัวกันเพ่ือคุม้ครองผู้บริโภคเพราะประชาชนทุกคนเป็นผู้บริโภค 

16. ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงิน
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ไม่ใช้จ่ายเงินงบประมาณสะเปะสะปะอย่างที่ผ่าน ๆ มา ไม่สร้างภาระ
รุงรังหนักหนาสาหัสแก่ลูกหลานในอนาคต และมีระบบภาษทีี่เป็นธรรม 

17. รัฐต้องใช้มาตรการและกลไกเพื่อขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทุกรูปแบบ และจัดให้มีมาตรการและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง กลไก  ในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสว่นร่วมในการรณรงคใ์ห้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับการคุ้มครองจาก
รัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 



แนวนโยบายแห่งรัฐ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนยุทธศาสตร์  

(Strategy Plan) 
วิสัยทัศน์ของชาติ 

(vision) 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยนืตามหลักธรรมาภบิาล 

เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม
แสดงความคดิเห็น 



• ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอ่กัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกัน
และกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และคุม้ครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในตา่งประเทศ 

• จัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จา่ยสูงเกินสมควร 

• มมีาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัดปราศจากการแทรกแซง 
หรือครอบง าใด ๆ 

• ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และ
เยยีวยาผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

แนวนโยบายแห่งรัฐ 



• อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น โดยในการอุปถัมภ์และคุม้ครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานนัน้ รัฐพึงสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และตอ้งมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อน
ท าลายพระพุทธศาสนาในทุกกรณี และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนกิชนมีส่วนร่วมในการด าเนินมาตรการ หรือกลไกป้องกันมิ
ให้มกีารบ่อนท าลายพระพุทธศาสนาดังกล่าวด้วย 

• จัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศิลปวิทยาการให้เกิดความรู้ การพัฒนาการ และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ
สังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

• ส่งเสริมและให้ความคุม้ครองชาวไทยกลุ่มชาตพิันธุ์ตา่ง ๆ ให้มสีิทธดิ ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ
ดั้งเดมิตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุขและไม่ถูกรบกวน แตต่อ้งไม่ขัดตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดขีอง
ประชาชนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 
 

 

แนวนโยบายแห่งรัฐ (ต่อ) 



• ช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้มีที่อยู่อาศัยท่ีเหมาะสม ส่งเสริม
และพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่
ความเป็นเลศิและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ด ีมีคุณภาพและ
ความสามารถสูงขึน้ 

• ให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพคุ้มครองป้องกันมิ
ให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏบิัตอิย่างไม่เป็นธรรม และการให้บ าบัด ฟื้นฟู และเยียวยาผูถู้กกระท าการดังกล่าว 

• จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมโดยค านงึถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล 

• วางแผนการใช้ที่ดนิของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดนิตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและจัดให้ม ี
การวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดย
สอดคล้องกับความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ 
 

 

แนวนโยบายแห่งรัฐ (ต่อ) 



• มมีาตรการกระจายการถือครองที่ดนิเพ่ือให้ประชาชนสามารถมีที่ดินท ากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

• จัดให้มทีรัพยากรน้ าที่มคีุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
 และการอื่น 

• จัดให้มมีาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตที่มีปริมาณ และคุณภาพสูง  
มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินท ากินโดยการปฏิรูป
ที่ดนิหรือวิธีอื่นใดทีเ่หมาะสม 

• ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานโดยเหมาะสมกับศักยภาพและวัย มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้
ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ
และพึงจัดให้มหีรือส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างานหรือยามชรานั่นเอง รวมทั้งจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนรว่มในการด าเนนิการ 

 

แนวนโยบายแห่งรัฐ (ต่อ) 



• จัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
และยั่งยืน (Inclusive and sustainable growth) อันเป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็นสากล สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแทนการมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจแบบการคา้เสรีทีมื่อใครยาวสาวได้สาวเอา มุ่ง
ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแขง่ขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศโดย
รัฐตอ้งค านงึถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุข ของประชาชนประกอบ
กัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาความเจริญทางวัตถุเป็นหลักอย่างเชน่ที่ผ่าน ๆ มา 

• ไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแขง่ขันกับเอกชน เวน้แตก่รณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ การรักษาผลประโยชน์สว่นรวม การจัดให้มสีาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ 

• ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาด
กลางของประชาชนและชุมชน 

 

แนวนโยบายแห่งรัฐ (ต่อ) 



• พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินการจัดท า
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

• การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม และต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือ
กระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจา้หนา้ที่รัฐ 

 

แนวนโยบายแห่งรัฐ (ต่อ) 



• จัดให้มกีฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลกิหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่
เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพที่ไม่จ าเป็นโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งต้องจัดให้มีระบบ
การวิเคราะห์หรือตรวจสอบความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายและมีระบบการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกฉบับเป็นระยะ ๆ 
 เพ่ือให้กฎหมายมีกลไกหรือมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

• ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบรวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดที่
อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

 

แนวนโยบายแห่งรัฐ (ต่อ) 



สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

แบบแบง่เขต 350 คน 

แบบบัญชรีายช่ือ 150 คน 

 รวมทัง้สิ้น 500 คน มีวาระ 4 ปี 

เลือกตั้งโดยตรงและโดยลับ 

ให้ผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตัง้มีสิทธเิลือกตัง้ เป็นผู้มสีิทธิเลือกตัง้  

มีสิทธิเลือกตัง้เข้าคูหากาบัตรเดียว ได้ทัง้ ส.ส. เขตและ ส.ส. บัญชรีายช่ือ 



สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ต่อ) 

• ที่ต้องให้มี ส.ส. บัญชีรายช่ือเพราะ ส.ส. เขตใช้ระบบใครได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง (First Past the Post) 

ดังนั้น คะแนนเสียงที่ผู้มสีิทธเิลือกตั้งได้ลงให้แก่ผูซ้ึ่งไม่ได้รับเลือกตั้งอื่นทุกราย รวมทั้งคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) 

จึงไม่มีความหมาย ทั้ง ๆ ที่หลายกรณีนั้น คะแนนของผู้ได้รับเลือกตั้งยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยซ้ าไป 

และคะแนนของผู้ซ่ึงไม่ได้รับเลือกตั้งทุกรายรวมกันแล้วกลับมากกว่าคะแนนผู้ไดร้ับเลือกตั้งเสียอีกซึ่งไม่เป็นธรรม 

• เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงก าหนดให้น าคะแนนเสียงทุกคะแนนที่มีการลงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. เขตทุกรายไปใช้ใน การค านวณจ านวนผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่แต่ละพรรคจะพึงมีโดยใช้วิธีบัญญัติไตรยางค์ธรรมดา

หากพรรคใดได้ ส.ส.เขตเกินจากจ านวน ส.ส. ที่จะพึงมีแลว้ ก็ให้ถือว่ามี ส.ส. เท่านัน้  

 - ไม่ได้รับ ส.ส. บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก     

   - แต่ถ้าได้ ส.ส. เขต น้อยกว่าจ านวน ส.ส. ที่พึงมีก็จะได้รับ ส.ส. บัญชีรายช่ือเพิ่มจนครบจ านวน ส.ส. ที่พึงมี 

นอกจากนี้ ผู้สมัครซึ่งจะได้รับเลือกเป็น ส.ส. เขต ก็ต้องได้คะแนนมากกว่าจ านวนคะแนนเสียงไม่เลือกใคร (Vote No) ด้วย 

ซึ่งสามารถแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึน้ได้ 
 



• ในระบบนี ้พรรคการเมืองต้องเฟ้นหาผูส้มัครที่ดทีี่สุดในแตล่ะเขตเพราะมีผลกระทบตอ่คะแนนรวมที่แต่ละพรรคจะได้รับ
จากการเลือกตั้ง ไม่ใช่ท าแบบเดิม ๆ ว่าถ้าในเขตใดไม่มีการแขง่ขันจะส่งใครไปลงก็ได้เหมือนกับที่พูดกันว่าส่งเสาโทรเลข 
ไปลงก็ยังได้รับเลือกตั้งอันเป็นการดูหมิ่นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ซึ่งนา่จะเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ประชาชนเบ่ือการเมือง
และการเลือกตั้ง และขาดความเช่ือมั่นและความศรัทธาในประชาธิปไตย 

• การใช้บัตรใบเดยีวในการเลือกตั้ง ท าให้เสียงทุกเสยีงของประชาชนมีความหมาย ไม่ว่าจะไปลงคะแนนเสียงให้ใครก็จะไม่
สูญเปล่า เพราะจะถูกน าไปนับรวมเป็นคะแนนของพรรคที่ประชาชนลงคะแนน ให้ทัง้ประเทศ แล้วน าไปค านวณ หา
จ านวน ส.ส. ทีแ่ตล่ะพรรคจะพึงมีเพ่ือจัดสรร ส.ส. บัญชีรายชื่อให้พรรคน้ันคะแนนของประชาชนจึงมีน้ าหนักมากขึน้  ทั้ง
ยังเป็นการสะดวกในการออกเสยีงลงคะแนน ไม่ท าให้เกิดบัตรเสยีในความสับสนของการกาบัตร 

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ต่อ) 



บุคคลดงัตอ่ไปน้ีต้องห้ามมใิห้ใช้สิทธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น ส.ส. 

1. ติดยาเสพติดให้โทษ  

6. อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธสิมัครรับเลอืกตัง้ตามค าพิพากษาหรือตามค า
วินจิฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ  

2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

ๆ  
7. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  

3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่มวลชนใด ๆ  

4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องหา้มมิให้ใช้สิทธเิลอืกตัง้  

9. เคยถูกสั่งให้พน้จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ เพราะทุจริตต่อหนา้ที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริต 
หรือประพฤติ มชิอบในวงราชการ  

5. อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งไม่วา่คดีนัน้จะถึงทีสุ่ดแล้วหรือไม่  

บุคคลดังต่อไปนีต้้องหา้มมิให้ใช้สิทธสิมัครรับเลอืกตัง้เปน็ ส.ส. 

8. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พน้โทษมายังไมถ่งึสิบปีนบัถึงวันเลอืกตัง้ เว้นแต่ในความผดิอันไดก้ระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ  



บุคคลดังตอ่ไปนี้ต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิสมัครรับเลือกตัง้เป็น ส.ส. (ตอ่) 

10. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือกระท าความผิด  
ตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

13. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงนิเดือนประจ านอกจากขา้ราชการการเมือง  

11. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดวา่กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ 
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดย
ทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการกู้ยืมเงนิที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าดว้ยยาเสพติด 
ในฐานเป็นผู้ผลติน าเข้า สง่ออก หรือผู้ค้ากฎหมายว่าดว้ยการพนันในความผิดฐานเป็นเจา้มือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าดว้ย 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

14. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น  

12. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเปน็การทจุริตในการเลือกตั้ง  



บุคคลดังตอ่ไปนี้ต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิสมัครรับเลือกตัง้เป็น ส.ส. (ตอ่) 

15. เป็นสมาชิกวุฒสิภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิน้สุดลงยังไมเ่กินสองปี  

18. อยู่ในระหว่างตอ้งหา้มมิให้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง  

16. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  

19. เป็นสมาชิกวุฒสิภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒสิภาและสมาชิกภาพสิ้นสดุลงยังไม่เกนิสองปี  

17. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ  



หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  

พิจารณาร่าง
กฎหมาย 

ควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรใีห้
เป็นไปตามรฐัธรรมนญู    และ

กฎหมาย 

ปีหนึ่งมีประชุม 2 สมัย   
สมัยละไม่น้อยกว่า 120 วัน 



ส.ส. 1 ใน 5 สามารถเสนอญัตติอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรอืทั้งคณะได้  

(เดิมเปิดอภิปรายทั้งคณะไม่ได้)                   
แต่ให้ท าได้เพียงปีละครั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้

รัฐบาลมเีวลาท างานพอสมควร 

ส.ส. 1 ใน 10 สามารถเสนอญัตติเพ่ือขอให้เปิด
อภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมตไิด้  

เพ่ือเป็นช่องทางให้สามารถตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลได้ 

หน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ต่อ)  



หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (ต่อ)  

• เพ่ือให้รัฐสภาเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองอย่างแท้จริง ถ้าผู้น าฝ่ายค้านเห็นว่า มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ซึ่งการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้น า
ฝ่ายค้านจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ในกรณีนี้ คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วม
ประชุม แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ วิธีประชุมให้ประชุมลับ เพราะต้องการให้ฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายรับผิดชอบร่วมกัน
แก้ไขปัญหาของชาติ ไม่ใช่ใช้การถ่ายทอดสดเพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงและโจมตีกันไปมาซึ่งมีแต่จะสร้างความแตกแยกเหมือนเช่น
ที่ผ่าน ๆ มา 

• ในเรื่องงบประมาณ ส.ส. จะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการไมไ่ด้ แต่อาจแปรญัตติตัดลด
รายจ่ายได้ เว้นแต่รายการ (1) ส่งใช้ต้นเงินกู ้(2) ส่งใช้ดอกเบีย้เงินกู้ (3) ใช้จา่ยตามที่กฎหมายก าหนด 

• ห้าม ส.ส. แปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มผีลให้ตนมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่าย (งบ ส.ส.) ถา้มกีารกระท า
ดังกล่าว ส.ส. 1 ใน 10 อาจเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินจิฉัยภายในสบิหา้วัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นดงักลา่ว ถา้วินิจฉัยว่ามีการกระท าดังกล่าว ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า ดังกล่าวนั้นไม่มีผล 
และให้ ส.ส. นั้นพน้จากสมาชิกภาพนับแตว่ันทีศ่าลรัฐธรรมนูญมคี าวินจิฉัย และให้เพกิถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูน้ั้น หาก
คณะรัฐมนตรีกระท าการดังกล่าวเสยีเองให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรี
ผู้กระท าการหรือไม่ยับยั้งการกระท านั้น  ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องชดใช้เงินคืนพร้อมด้วยดอกเบีย้โดยมอีายุความ 20 ป ี
 



สมาชกิวุฒสิภา (ส.ว.) 
มจี านวน 200 คน 

เดิมใช้เลือกตั้งโดยตรงกับแต่งตั้งมีปัญหามาก เพราะที่มาจากการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดจะอิงกับพรรคการเมือง                
เพราะต้องหาเสียง ต้องใช้หัวคะแนน การเมืองแทรกแซงได้ แต่ถา้มาจากการแต่งตั้งก็ถูกกล่าวหาว่า                                  
ขาดความยึดโยงกับประชาชน 

ดังนั้น รัฐธรรมนูญนีจ้ึงเปลี่ยนวิธีการเลือก ส.ว. ใหม่โดยให้มาจากการเลือกกันเองของประชาชนพลเมือง   
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือมสีถานะต่าง ๆ เช่น ผู้พกิารฯลฯ หรือเคยท างานในด้านต่าง  ๆ   
จากทุกภาคส่วนที่หลากหลายของสังคม (All walks of life) 

วิธีการเลือกส.ว. เช่นนี้“เปิดกว้าง” ให้ประชาชนพลเมืองทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการเลือกได้โดยสะดวก                     
เพ่ือเปิดช่องให้ประชาชนเข้ามา “มสี่วนร่วมโดยตรง” ในการใช้อ านาจอธิปไตยแลว้ให้ผูส้มัครแต่ละด้านเลือก
กันเอง ให้ได้ 200 คน โดยให้เลือกไขว้กลุ่มเพ่ือป้องกันการรวมหัวกันทั้งในระดบัอ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 



หน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ไมใ่ช่สภาพี่เล้ียงของ ส.ส. อย่างเดิม หากแต่
เป็น“สภาเติมเต็ม” โดยจะช่วยพจิารณา 
ร่างกฎหมาย  ที่ผ่านการพิจารณาของ  
ส.ส.ให้รอบดา้น เพราะเป็นผู้มีความรู้  
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ ์                 

หรือเคยท างานในดา้นต่าง ๆ จากภาคสว่นที่
หลากหลายของสังคม 

เห็นชอบการแตง่ตัง้ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองคก์รอสิระ 



คณะรัฐมนตรี (มาตรา 158-183) 

• ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรคีนหน่ึงและรัฐมนตรอ่ืีนอีกไม่เกิน 35 คน  

• เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหรือไม่ก็ได้ 

• ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันเข้ารับหน้าที่โดยไม่มีการลงมติ
ความไว้วางใจ 

• นโยบายต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาต ิและต้อง
ช้ีแจงที่มาแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย 



ในการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมคีวามรอบคอบและ
ระมัดระวังในการด าเนนิกิจการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
ส่วนรวม 

(2)  

(3)  

(4) 

รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดนิตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงนิการคลังอย่าง
เคร่งครัด 

ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสงัคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน 



   รัฐมนตรี ต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทน ฯ ในเร่ืองที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  
รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินการตามนโยบายของ ครม. 

  ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดนิที่ ครม.
เห็นสมควรจะฟังความคดิเห็นของ สส. และ สว.  นายกรัฐมนตรจีะขอให้
ประธานรัฐสภาเปดิอภปิรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยไม่มีการ
ลงมติก็ได้ 
 กรณีที่มีเหตุอันสมควร ครม. จะขอให้มีการออกเสยีงประชามติใน
เร่ืองใดๆ อันมิใชเ่ร่ืองที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเร่ืองที่เกี่ยวกับตัว
บุคคลหรือคณะบุคคลได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 



องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 215-247)  

มี ๕ องค์กร ได้แก่  
• คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอ านาจในการดูแลและจัดให้มีการเลือกตั้งและประชามติอย่าง
สุจรติและเที่ยงธรรม 

• ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจาก
รัฐ 

• คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมดูแล ไม่ให้
เกิดการทุจรติหรือประพฤติมชิอบในหน่วยงานของรัฐ 

• คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบการใชเ้งินของหน่วยงานรัฐ 
• คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจในการดูแลมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  



 - ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีอายไุม่ต่ ากว่า ส่ีสิบห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี และ
มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๗ ปี  
- มาจากการสรรหาหรือคัดเลือกแล้วแต่กรณี 
- ในการสรรหาจะมีคณะกรรมการสรรหามีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  



ศาล และองค์กรอัยการ (มาตรา 188-214 และมาตรา 248) 

• การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล 
• ประกอบไปด้วย ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาล
รัฐธรรมนูญ 



ศาลแต่ละประเภทมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

 (1) ศาลยุติธรรม พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
บัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน 
(2) ศาลปกครอง พิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครอง
ตามกฎหมายหรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(3) ศาลทหาร พิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจ
ศาลทหารและคดีอื่น ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(4) ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่าง
กฎหมาย, พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าท่ีและอ านาจอ่ืนตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 



การปกครองส่วนท้องถ่ิน (มาตรา 249-254) 

• ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

• การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดให้ค านึงถึงความสามารถในการ
ปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบประกอบกัน 

 



การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 

 1. การจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
2. การจัดการศึกษาทุกระดับ 
3. การสาธารณสุข 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความหลากหลาย ทางชีวภาพ 
5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะและกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



 การจัดท าบริการสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยสอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่น ซ่ึงต้อง
ก าหนดขั้นตอนในการกระจายหน้าท่ีและอ านาจของส่วนราชการตลอดจนงบประมาณและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหรือมอบหมายให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะได้ 

หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 



  

 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองเพ่ือให้สามารถ
จัดท าบริการสาธารณะได้อย่างเพียงพอ แต่ในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ รัฐ
ต้องจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปพลางก่อน 

 

หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 



การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงใช้ระบบคุณธรรมโดยค านึงถึงความเหมาะสมและ 
ความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาร่วมกันหรือสับเปล่ียนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 



โครงสร้างการเมืองท้องถิ่น 

• สมาชิกสภาทอ้งถิ่นตอ้งมาจากการเลือกตัง้ 

• ผู้บริหารทอ้งถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธี
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แต่วิธีอ่ืน
ดังกล่าวต้องค านึงถงึการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

• ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีสิทธิเข้าช่ือกันเพ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ

 



การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255-256) 

• ห้ามแก้เพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 

• รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือประชาชนผู้มีสิทธเิลือกตัง้ไม่น้อยกว่า 50,000 คน 

 



ก าหนดให้ต้องมีการปฏิรูปประเทศในด้านตา่งๆ ดังนี้ 

 2. ด้านการบรหิาร 
 ราชการแผ่นดิน  3. ด้านกฎหมาย  

4. ด้านกระบวน 
การยุติธรรม  

5. ด้านการศึกษา  
6. ด้านเศรษฐกจิ  

7. ด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257-261) 

1. ด้านการเมือง 



บทเฉพาะกาล 

• บทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับชั่วคราวในช่วงระหว่างที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่จนถึงวันที่มีรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเท่านัน้ 

• รองรับสถานะขององค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ว่ายังคงอยู่ตอ่ไปและปฏิบัตหิน้าที่ต่อไปจนกวา่จะมีการเรยีกประชุมรัฐสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี ้

• ก าหนดให้ สว. เริ่มแรกมาจากการสรรหาของ คสช. ผ่านคณะกรรมการสรรหา จ านวน 194 คน  
ผ่านการเลือกตั้งทางอ้อมตามรัฐธรรมนูญ  50 คน และมี สมาชิก สว. โดยต าแหน่ง 6 คน รวม 250 คน  
อยู่ในต าแหน่ง 5 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตรยิ์ทรงแต่งตั้ง  

• อ านาจหน้าที่ของ สว. ชุดแรก มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับ สว. ที๋มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม และให้มี
หน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้ส าเร็จตามที่กฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศบัญญัตไิว้ดว้ย 

 

 



• รับรองความมีอยู่และความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อในระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่ ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้เคยรับรอง
ไว้แล้ว 

บทเฉพาะกาล (ต่อ) 


