
ครั้งที่ 3  เวทนีครศรีธรรมราช                             30-31 พฤษภาคม 2558 
 ________________________________________________________________________________ 

~ 1 ~ 

 

 
 
 
 
 

 

โครงการสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนต่อร่างรฐัธรรมนูญ 

 

การสัมมนา “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2558  นั้น  เป็นเวที
รวมของภาคใต้  จ านวน 14 จังหวัด  ประกอบด้วย  ตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  
ชุมพร  ระนอง  ภูเก็ต  พังงา  กระบี ่ สงขลา  ตรัง  พัทลุง  ปัตตาน ี ยะลา  นราธิวาส  และ สตูล 

การเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแบ่งการพูดคุยออกเป็น 10 กลุ่มย่อย  
ในประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม   

ประเด็นท่ี 2 สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง 

ประเด็นท่ี 3 กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวสอบ 

ประเด็นท่ี 4 การกระจายอ านาจ และสมัชชาพลเมือง 

ประเด็นท่ี 5 การปฏิรูป และความปรองดอง 

ข้อเสนออ่ืนๆ 
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                     พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม   

 ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

บททั่วไป 

  - 

บททั่วไป 

-  มาตรา 5 เพ่ิมเติมค าว่า “ชาติพันธุ์”  “ถิ่นที่อยู่อาศัย” 
และ “ความเชื่อใดๆ” เป็น “ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเหล่า
ก าเนิด เพศ ชาติพันธุ์ ถิ่นที่อยู่อาศัย หรือศาสนา หรือความ
เชื่อใดๆ ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่ง รฐัธรรมนูญนี้เสมอกัน” 

-  มาตรา 3 ปรับเป็น อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว
ไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้น 
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ สมัชชาพลเมือง 
(อ านาจอธิปไตยที่สี่) 

ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง 

-  มาตรา 26 ประชาชนชาวไทยย่อมมีฐานะเป็น
พลเมืองและมีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมในทุกระดับ 
ท าให้พลเมืองสุดท้ายแล้วพ่ึงตนเองได้ 

-  มาตรา 28 พลเมืองมีส่วนร่วมในสมัชชาพลเมือง 
สมัชชาคุณธรรม และองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 

ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง 

-  มาตรา 26 เพ่ิมค านิยามพลเมือง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

-  นิยามค าจ ากัดความของพลเมืองให้ชัดเจน ป้องกันความ
สับสน 

 

สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 

-  ห้ามตัด มาตรา 28 (สมัชชาคุณธรรม สมัชชา
พลเมือง ฯลฯ)  

-  มาตรา 32 - 33 การคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์ 

-  มาตรา 34 ชายหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน  

 

สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 

-  มาตรา 34 - 35 ให้ตัด มาตรา 35 ออก เนื่องจาก 
ซ้ าซ้อนกับ มาตรา 34 โดยค าว่า บุคคล ครอบคลุมทหาร
ต ารวจอยู่แล้ว  

-  มาตรา 44 ตัดค าว่า “และเสียค่าใช้จ่ายน้อย” โดย
ให้บริการฟรีแทน  เพ่ิมค าว่า “ให้ศาลท าการไต่สวนโดย
การเดินเผชิญสืบ” 

 

1 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

-  มาตรา 37 คดีอาญาให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไม่มีความผิด 

- มาตรา 42 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเผยแพร่ความคิดเห็น  

-  มาตรา 44 บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมกัน  

-  มาตรา ที่เก่ียวกับสิทธิพลเมือง ได้แก่   
o มาตรา 46 ครอบครัวย่อมมีสิทธิได้รับความ

คุ้มครองและความช่วยเหลือจากรัฐ 
o ห้ามตัด มาตรา 50 (คลื่นความถ่ีเป็น

ทรัพยากรสาธารณะ)  
o มาตรา 52 พลเมืองย่อมได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน

ในการได้รับการศึกษา 
o มาตรา 53 เสรีภาพในการชุมนุมโดย

ปราศจากอาวุธ 
o มาตรา 54 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็น

สมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ ฯลฯ รวมทั้ง
ข้าราชการก็มีสิทธิดังกล่าว 

o มาตรา 55 เสรีภาพในจัดตั้งพรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง 

o มาตรา 57 – 64 เช่น สิทธิของพลเมืองใน
การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
สุขภาพ คุณภาพชีวิต 

-  มาตรา 45 ปรับจาก “ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
หรือตามท่ีรัฐจัดให้” เป็น “ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมตาม
สมควรอย่างมีศักดิ์ศรี” 

-  มาตรา 46 เพ่ิมค าว่า “จิตใจและสติปัญญา”  และ 
“ยา” ในส่วนของสิทธิที่ครอบครัวมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐ นอกเหนือจากอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย  

-  มาตรา 50 กังวลประเด็นการให้รัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจ 
ดังนั้น ในกฎหมายลูกต้องระบุให้องค์กรอิสระเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง 

-  มาตรา 51 รัฐต้องส่งเสริมการศึกษาขั้นต่ าเรียนฟรีถึง
ระดับปริญญาตรี 

-  มาตรา 54 เพ่ิมผู้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพ 
สหพันธ์ ฯลฯ ให้รวมถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่น
ก าเนิดและถิ่นฐานในประเทศไทย เช่น ชาวมอร์แกน  

-  มาตรา 58 (2) เรื่องสิทธิในการรับบริการสาธารณะสุขที่
เหมาะสม เปลี่ยนค าว่า “ที่เหมาะสม” เป็น “ตามระบบที่
เหมาะสมอย่างทั่วถึง” เนื่องจากค าว่าเหมาะสมไม่ชัดเจน
ว่าเหมาะสมของใคร นอกจากนี้ รัฐต้องให้สิทธิการ
รักษาพยาบาลและคุณภาพยาที่เท่าเทียมกันในทุกๆ สิทธิ
การรักษา 

-  มาตรา 59 เรื่องสิทธิในการเข้าถึงและได้รับบริการ
สาธารณะของรัฐ ให้ปรับค าว่า “พลเมือง” เป็น “พลเมือง
และประชาชน” / ให้การรักษาพยาบาลเท่าเทียมกันใน
โรงพยาบาลทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ / เพ่ิม “ปรับปรุงระบบ
สถานพยาบาลและผู้ให้บริการ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ” 

-  มาตรา 62 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ
นโยบายที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ให้ปรับค าว่า  
“น าความคิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณา” เป็น  
“รัฐต้องน าความคิดเห็นนั้นไปใช้”  
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

-  มาตรา 62 วรรค 3 เพ่ิม “และบริเวณชายฝั่ง ล าคลอง 
หรือ บริเวณอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสีย
ส าคัญของประชาชนและชุมชน” 

-  มาตรา 63 ควรแยกประเด็น “การบ ารุงอนุรักษ์
วัฒนธรรม” ออกจาก “การรักษาสิ่งแวดล้อม” และมีการ
ออกกฎหมายลูกให้คนในพ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตนเองได้อย่างเต็มที่ ไม่ตกเป็น
ของนายทุน 

-  มาตรา 64 ให้เพ่ิมสิทธิของพลเมืองให้สามารถฟ้อง
เอกชน นอกเหนือจากการฟ้องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ใน
กรณีการด าเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง / ตัดค าว่า “อย่างรุนแรง” ออก เพราะแค่มี
ผลกระทบก็ควรต้องเข้ามาคุ้มครอง / เพ่ิมความคุ้มครอง
ให้กับเกษตรกรที่เกี่ยวกับพืช สัตว์ และประมง 

-  มาตรา 63 และ มาตรา 64 สิทธิของชุมชนและ
ประชาชนหลักการดี แต่สิทธิของ “ผู้เสียหาย” ในการฟ้อง
คดีเป็นข้อจ ากัด เชื่อมโยงกับกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรฯ  
มีข้อจ ากัดในการตีความ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

-  มาตรา 65 – 67 เช่น การมีสิทธิในการเข้าชื่อ
เสนอร่างกฎหมาย 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

-  มาตรา  65 เปิดเวทีกลางโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

-  การมีสิทธิในการตรวจสอบอ านาจรัฐ 

-  มาตรา 69 ว่าด้วย รัฐต้องมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

-  มาตรา 70 - 72 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

-  มาตรา 71 เรื่อง สภาตรวจสอบภาคพลเมือง เปลี่ยนค าว่า 
“ส่งเสริม” เป็น “ต้องมี” พลเมืองในแต่ละจังหวัดมีส่วนร่วม
โดยตรงในการตรวจสอบ  

-  มาตรา 72 เพ่ิม “พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้น
อย่างน้อย 1 ใน 5 สามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
/ ให้เพ่ิมจ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนเป็น 50,000 คน 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  เจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญที่สร้างพลเมือง
ให้เป็นใหญ่ การเมืองในสะอาดและสมดุล หนุน
สังคมท่ีเป็นธรรม น าชาติสู่สันติสุข  

-  พอใจในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับพลเมือง และพอใจที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตได้ ทั้งนี้ ขอให้มีการน าไปบังคับใช้ได้จริง 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  ก าหนดให้คณะกรรมการในแต่ละโรงพยาบาลมีพลเมือง
เข้าไปร่วมด้วย 

-  อยากให้มีการรณรงค ์เรื่อง การท าหน้าที่ของพลเมือง มากขึ้น 

-  อยากให้ผู้ที่น ารัฐธรรมนูญไปใช้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และท าเพ่ือส่วนรวมจริงๆ 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- น าเอกสารจากการประชุมไปเผยแพร่ต่อ 

- ให้ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลผ่านช่องทางต่างๆ เชน่ ตู้ ปณ., สปช.จังหวัด ภายในเวลาที่รัฐบาล
ก าหนด 

- จัดเวทีเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนรากหญ้า คนรากแก้ว นักศึกษา และเครือข่ายต่างๆ ในภาคใต้ เช่น 
สมัชชาองค์กรชุมชนเพ่ือการปฏิรูปภาคใต้, เครือข่ายที่ดินภาคใต้, สภาเด็กและเยาวชน, อสม.  ฯลฯ 

- จัดเวท ีเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ Social Network ต่างๆ 

- ศึกษารัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมแล้วจัดท าเป็นค าขอแก้ภาคพลเมือง 
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                     สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง  

 ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

ผู้น าการเมืองท่ีดี และระบบผู้แทนที่ดี 

-  มาตรา 73 นักการเมืองต้องเป็นพลเมือง ซื่อสัตย์
สุจริต 

-  มาตรา 74 มาตรฐานทางจริยธรรม 

-  มาตรา 75 การปฏิบัติตัวของผู้น า แยกผลประโยชน์
ส่วนตัวจากส่วนรวม 

-  ชอบเรื่องการตรวจสอบโดยการแสดงบัญชี
ทรัพย์สินของนักการเมือง 

-  มาตรา 76 

ผู้น าการเมืองท่ีดี และระบบผู้แทนที่ดี 

-  คุณสมบัตินักการเมือง เพ่ิมอายุ ส.ส. จาก 25 ปี ให้สูงขึ้น 

-  มาตรา 75 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้น าอ่ืนใน
ภาครัฐอย่างน้อยต้องปฏิบัติ ดังนี้...ให้เปลี่ยนเป็น “ต้อง...” 

-  มาตรา 75 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เปลี่ยนจากค าว่า 
“อย่างน้อย” เป็น “ห้าม” 

-  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทุกต าแหน่ง วาระ 4 ปี /  
2  วาระ 

-  ให้ผู้น าศาสนาไม่ลงเล่นการเมือง 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

-  พึงพอใจ มาตรา 82, 84, 86, 90, 91 และ 95 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

-  มาตรา 82 รัฐก าหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีโครงการ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

-  มาตรา 82 เพ่ิม (8) รัฐต้องคุ้มครองที่ท ากินของเกษตรกร
ที่เก่ียวกับพืช สัตว์ และประมง 

-  มาตรา 84 (3) มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานให้เพียงพอ  
เพ่ิมค าว่า “เหมาะสม เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม”  

-  มาตรา 85 เพ่ิมค าว่า “สวัสดิการให้เด็กทารกแรกเกิด” 

-  มาตรา 92 ตัดค าว่า “ของรัฐ” ออก เป็น “รัฐต้องบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และชุมชน”  

 

2 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

รัฐสภา 

-  รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.ที่หลากหลาย 

-  ที่มาของ ส.ส. และ ส.ว.มีการระบุคุณสมบัติของ
นักการเมืองอย่างละเอียด  

-  เป็นระบบการเลือกตั้งที่ให้ความส าคัญกับ
คะแนนทุกเสียง (คะแนนเสียงส่วนน้อย 

-  มาตรา 102 บทลงโทษฐาน “ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่” และต้องรับผิดชอบในความเสียหาย กรณี
ไม่ออกพรป., พรบ., กฎ หรือด าเนินการใด เพ่ือให้
การเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  

-  มาตรา 121 ที่มาสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้แทน 
สภาพหุนิยม 

-  มาตรา 171 วรรค 3 นายกรัฐมนตรีด ารง
ต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ 

รัฐสภา 

-  ปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งให้สั้น และเข้าใจง่ายเพ่ือ
ลดความสับสน โดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจไม่เข้าใจ ป้องกัน
การเกิดบัตรเสีย การนับคะแนนที่อาจผิดพลาดและใช้
เวลานาน รวมทั้ง ประหยัดงบประมาณ ให้กลับไปใช้
แบบเดิม (เลือกคน+เลือกพรรค) 

-  ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดโดยประชาชน (หาก
มีอ านาจเหมือน ส.ส. ในการเสนอกฎหมายได้) 

-  ส.ส. ควรมีสัดส่วนมาจากฐานอาชีพด้วย  

-  จ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งของ ส.ส. และ ส.ว. ไม่เกิน
สองสมัย รวมทั้งควรจ ากัดอายุของนักการเมืองด้วย 

-  ส.ส. ไม่ควรเป็นรัฐมนตรี แม้จะลาออกจาก ส.ส. ก็ห้ามเป็น 

-  จ ากัดสิทธิของ ส.ส. ที่พึงจะได้รับ โดยต้องให้พลเมือง
เป็นผู้ประเมินผลงาน ว่าควรจะได้รับหรือไม่ 

-  ผู้ลงสมัครเลือกตั้งต้องมีทะเบียนบ้านปัจจุบันอยู่ด้วย 

-  สนับสนุนบทบาทและสิทธิสตรีในการเลือกตั้ง ถ้าผู้หญิง
เก่งและดีก็สามารถเข้ามาเป็นผู้แทนมากๆ ได้ 

-  วุฒิสภา (มาตรา 121 วรรค 4 ) ให้ยกเลิกวิธีการสรรหา 
ส.ว. 

คณะรัฐมนตรี 

-  

คณะรัฐมนตรี. 

-  กรณีนายกรัฐมนตรีคนนอก เสนอให้เขียนในบทเฉพาะกาล
ว่า เป็นกรณีบ้านเมืองเกิดวิกฤตทางการเมือง และต้อง
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 180 วัน (ต้องมี
รายละเอียดเงื่อนไขของนายกรัฐมนตรีคนนอกท่ีรัดกุม)  

-  ให้มีรัฐมนตรีช่วยประจ าภาคหรือผู้ดูแลภาค เพ่ือให้เกิด
ความทั่วถึงและเสมอภาค 

 



ครั้งที่ 3  เวทนีครศรีธรรมราช                             30-31 พฤษภาคม 2558 
 ________________________________________________________________________________ 

~ 8 ~ 

 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  การเพ่ิมพลังอ านาจให้พลเมืองเป็นใหญ่ 
โดยเฉพาะเรื่องสมัชชาพลเมือง สภาพลเมือง  
สภาตรวจสอบภาคพลเมือง รวมทั้งการก าหนด
ความหมายของพลเมือง 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  ปรับให้รัฐธรรมนูญมีความยาวน้อยลง แต่ให้เขียน
เจตนารมณ์ประกอบรายมาตรา ให้ชัดเจน 

-  ก าหนดเรื่อง “สมัชชาพลเมือง” เป็นมาตราหนึ่งใน
รัฐธรรมนูญให้ชัดเจน 

-  ต้องการให้เกิดความต่อเนื่องของผู้ที่จะท าหน้าที่ออก
กฎหมายลูก โดยต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
และในการออกกฎหมายลูกต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือ
ตรวจสอบว่าการออกกฎหมายนั้นสอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม ่ 

-  ควรระบุในรัฐธรรมนูญว่า หากท าประชามติ ห้ามแก้
ภายในกี่ปี 

-  ก าหนดมาตรการส าหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะเลือกตั้ง เตรียมความพร้อม 
สร้างจิตส านึกประชาธิปไตยแก่พลเมือง/ส านึกพลเมือง 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- ท าตนเองเป็นต้นแบบ และจะลงไปช่วยสร้างจิตส านึกให้กับคนในพ้ืนที่ 

- บอกต่อด้วยตนเอง คุยทุกวัน และตนเองก็ต้องทบทวนความรู้เพ่ิมเติมด้วย เผยแพร่สมาชิกในครอบครัว 
(ปากสู่ปาก) พ่อแม ่พ่ีน้อง เครือญาติ 

- น าเอกสารร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ไปเผยแพร่ก่อนมีการท าประชามติ เช่น สภากาแฟ ฯลฯ  

- เผยแพร่กับเครือข่ายในเวทีรับฟังความเห็นของ สปช. ในระดับจังหวัด ตามอ าเภอต่างๆ  

- เผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษา ผ่านรายการวิทยุ ผ่านกลุ่มศาสนาต่างๆ  ผ่านการประชุมต่างๆ ทั้งระดับ
ต าบลและจังหวัด ผ่านชุมชน หมู่บ้านแบบ  1 คน กระจายต่อ 10 คน 
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                      กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวสอบ   

 ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

กระบวนการยุติธรรมและศาล 

-  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย 

-  กรอบหลักการโดยรวม ในเรื่องกระบวนการ
ยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ (ร้อยละ75)  

-  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 44) และ
การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(มาตรา 282) 

-  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กลไกการจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน กระบวนการยุติธรรมชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง 

-  ข้อก าหนดห้ามข้าราชการอัยการด ารงต าแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของ
รัฐ ฯลฯ 

-  การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดี มี
หน่วยงานให้ค าแนะน า ทนายความที่มีความสามารถ
ทางคดีอย่างแท้จริง โดยเฉพาะคุณภาพของ
ทนายความ ทนายความอาสา และมีกองทุนให้
ความช่วยเหลือโดยผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย   

กระบวนการยุติธรรมและศาล 

-  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ควรเพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างแท้จริง มีความสะดวกรวดเร็ว และไม่
เสียค่าใช้จ่าย (ผู้ยากจน)  

-  น าระบบลูกขุนมาใช้ และใช้ “ระบบไต่สวน” แทนระบบ
กล่าวหา โดยศาลมีบทบาทในการค้นหาพยานหลักฐานและ
ข้อเท็จจริง 

-  โครงสร้าง อปก.และบทบาทอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
ควรปรับเพิ่มเรื่องความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายมหาชน 
และให้มีอ านาจเพียงการตีความรัฐธรรมนูญ ตามหลักการ 
“ปกครองด้วยกฎหมาย” 

-  ผู้พิพากษาเกษียณอายุ 60 ปี 

-  มีการจัดตั้งศาลที่เกี่ยวข้องกับการดูหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ 

-  กฎหมายลูกล้าหลัง เช่น กฎหมายป่าไม้ เพราะใน 
รัฐธรรมนูญมีการบัญญัติถ้อยค าใหม่ๆ มาก อาจท าให้มีการ
ขัดแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ 

-  การก าหนดระยะเวลาแก้ไขกฎหมายลูกภายใน 2 ป ี 
แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้แก้ตามนั้น อยากให้หาแนวทางเพ่ือให้
เกิดแก้ไขจริง  

-  ปฏิรูประบบให้การศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาคนคุณภาพ 
ครูคุณภาพ และบุคลากรในกระบวนการการยุติธรรม เป็น
การปฏิรูปวัฒนธรรม (ควบคู่ไปกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง) 
มีโรงเรียนฝึกหัดครู 

3 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

-  มีกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

-  ปฏิรูปโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการถ่วงดุล
อ านาจของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 

-  การก าหนดหน้าที่ของ กกต. ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

-  การปฏิรูปส านักงานต ารวจให้เป็นอิสระ และให้ประชาชน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

-  คณะกรรมการด าเนินการจัดการเลือกตั้ง (กจต.) มีผลต่อ
ความเป็นอิสระ ถูกแทรกแซง ด้วยสายการบังคับบัญชา 
เพราะมาจากภาคราชการเป็นหลัก 

-  คณะกรรมการการเลือกตั้งควรแสดงบทบาทเชิงรุก
โดยเฉพาะในการให้การศึกษาเรื่องประชาธิปไตยการเมือง
การปกครองและกฎหมาย / กกต. มีอ านาจน้อยลง แต่ยัง
จัดการเลือกตั้งอยู่  

-  ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ไม่ควร 
ควบรวม เพราะบทบาทอ านาจหน้าที่ ลักษณะการท างาน
แตกต่างกัน สถานะต่างกัน อาจท าให้ล่าช้ายิ่งขึ้น 

-  ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอว่าไม่ควรแยกออกจากงาน
สมัชชาคุณธรรม 

-  รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนมาก แต่กังวลเรื่องสอง
มาตรฐาน ความยุติธรรมชุมชน ใช้ระบบไต่สวน ให้ภาค
ประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วม หลักจารีตประเพณีมาใช้ใน
การไต่สวน 

-  ระเบียบที่ใช้ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อาจต้อง
มีการปฏิรูปกันหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

-  องค์กรอ่ืนๆ อยากให้ประชาชนเข้าเป็นตัวแทน 

-  ควรมีการตรวจสอบการท างาน มีกฎหมาย และ
บทลงโทษ หากไม่ท างาน 

-  น่าจะมีองค์กรอ่ืนๆ เพ่ิม เช่น สมัชชาเยาวชน 

-  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งเก่ียวข้ององค์กรต่างๆ 
เช่น กกต., คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอว่า น่าจะให้ภาคประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือก กรรมการองค์กร กรรมการสรรหา 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

โดยบุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่ควรเป็น
คณะกรรมการองค์กรเหล่านี้ แต่ละองคก์รควรมีการถ่วงดุล
กันเองได้ 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  การให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองและกฎหมาย 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  มีสื่อเผยแพร่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น “คู่มือคนไทย”  

-  เพ่ิมในหมวด 5 ควรให้ความคุ้มครองวิถีวัฒนธรรมความ
เชื่อชนเผ่า  

-  มีการนิยามค าว่า “ชุมชน” ไม่ตรงกัน 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- เผยแพร่ต่อผ่านองค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, องค์กรอิสระ เช่น ศูนย์ประชาธิปไตย กกต. 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ต่อไป 
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                      การกระจายอ านาจ และสมัชชาพลเมือง   

 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

การกระจายอ านาจ 

-  เห็นด้วยทั้ง 6 มาตรา   

-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น  

-  การกระจายอ านาจ ใช้ค าว่า “การบริหาร” แทน 
“การปกครอง” 

-  เห็นด้วยกับการจัดการระบบภาษี ที่เป็นธรรม 

-  เห็นด้วยเรื่องตรวจสอบ ถอดถอน 

-  ขนาดของ อบต. 

-  การกระจายอ านาจเป็นการพัฒนา “แบบน้ าพุ”  
ที่เกิดจากข้างในจริงๆ ไม่ใช่เกิดแบบน้ าตก 

การกระจายอ านาจ 

-  การจัดท าแผนการพัฒนาต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

-  ผู้บริหารมีวาระไม่เกิน 2 วาระ เพ่ือลดการผูกขาด ที่มา
ของผู้บริหารท้องถิ่นอยากให้มีช่องทางอ่ืนนอกเหนือจากการ
เลือกตั้ง 

-  ทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษ 

-  กลไกการตรวจสอบ ให้มีหนึ่งมาตราเฉพาะเรื่องนี้ 

-  การก ากับดูแล อปท. เป็นไปตาม กฏหมาย และตัดค าว่า 
“อาจ, อาจจะ” ให้เป็นหน้าที่ และตัด “อาจ เท่าท่ีจ าเป็น” 
ออกไป โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณท้องถิ่น 

-  การกระจายอ านาจในเรื่องการสร้างความเป็นพลเมือง
เป็นบทบาทของ อปท. 

-  ให้มีรัฐธรรมนูญชุมชน 

-  มีศาลชุมชนท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเล็กน้อย แทน
กระบวนการยุติธรรมแบบต ารวจ 

-  ลดราชการส่วนภูมิภาค เหลือท้องถิ่น  แต่งตั้งโดยตรง 
เลือกตั้งโดยตรง เหลือ ก านันผู้ใหญ่บ้าน  

-  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบริหารจัดการโดยคนใน
พ้ืนที่ 

-  มี พรบ.สวัสดิการชุมชน โดยให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน  

-  การขับเคลื่อนระบบสวัสดิการฐานราก 

4 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

-  ให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ 

-  แผนการพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนการพัฒนาชาติ 

สมัชชาพลเมือง 

-  พอใจในสมัชชาพลเมือง 

สมัชชาพลเมือง 

-  จัดท าคู่มือพลเมืองในการใช้รัฐธรรมนูญ 

-  สภาตรวจสอบ เปลี่ยนชื่อ เป็น “สภาชื่นชม และ
เสนอแนะ” 

-  สมัชชาพลเมืองต้องมีส่วนร่วมในการประเมินการบริหาร
ของท้องถิ่น  

-  ตัวแทนที่มาจากสภาพลเมืองมีท่ีอยู่ในสภาท้องถิ่น  

-  มาตรา  216 การเมืองภาคพลเมืองท้องถิ่นต้องมี
กฎหมายชัดเจนไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

-  สร้างกลไกให้ประชาชนมีอ านาจมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

-  มีสภาพัฒนาการเมือง และกองทุนพัฒนาการเมือง เพ่ือ
สนับสนุนการเมืองภาคพลเมืองควรมีอยู่ต่อไป 

-  หมวดพลเมือง ต้องใช้ มาตรา 203 มาร่วมด้วย 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- ตั้งทีมเรียนรู้ รัฐธรรมนูญอ าเภอละหนึ่งร้อยคน แล้วไปขยายสู่ชุมชน ตามองค์กรต่างๆ  

- เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และใช้ฐานของ พอช. 

- เผยแพร่ผ่านสื่อ และสื่อออนไลน์ เช่น Line 

- ประชาสัมพันธ์เอกสารที่ได้รับ 
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                      การปฏิรูปและความปรองดอง   

 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมขี้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

การปฏิรูป  เห็นด้วยในภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะ 

-  มาตรา 282 (7) (8)  

-  มาตรา 284  

-  มาตรา 285 

-  มาตรา 286 (2) 

-  มาตรา 287 การจัดท าโฉนดชุมชน  ธนาคารที่ดิน  
สิทธิที่ดิน 

-  มาตรา 292 (1) (2) 

-  มาตรา 293 เศรษฐกิจรายภาค เช่น คุ้มครอง การ
ผูกขาดทางการเกษตร เช่นการขนาดพ้ืนที่ทางเกษตร
อย่างยั่งยืน  การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดย่อม 

-  มาตรา 295 

-  ค าจ ากัดความ ทรัพยากรเป็นของชาติ 

-  การมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารงาน
ของ องค์กรบริหารท้องถิ่น 

การปฏิรูป 

-  มาตรา 279 ระบุว่า การขับเคลื่อนขององค์กรปฏิรูปมี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 32 คน  สมาชิกสภาพลเมือง 30 คน  ผู้แทน
เชิงประเด็น 28 คน  สปช. 20 คน  สนช. 10 คน และให้มี
สภาขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ 

-  มาตรา 280 เมื่อเรื่องส่งไปถึง ส.ว. และไม่ผ่านให้ส่งกลับ
เพ่ือให้ทบทวนใหม่ 

-  ควรวางแผนแนวทางปฏิรูป 15 ด้าน ให้เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน และมีแผนเกิน 5 ปี 

-  ให้มีการเลือกตั้งโดยตรง มีตัวแทนจากภาคพลเมือง 

-  ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา โดยถ่ายโอนให้ อปท.และ
จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตัดค าว่า “เป็นผู้จัดการศึกษา” ออกไป 

-  ก าหนดเรื่องมาตรการภาษีการถือครองที่ดิน อาจจะต้องมี
การประชามติ 

-  รัฐต้องร่วมกับชุมชนและประชาชน ในการร่วมกันปฏิรูป
โดยมีแนวทางที่ชัดเจน 

-  หากมีการออกกฎหมายลูก ควรมีการระดมความคิดจาก
ประชาชน 

-  เรื่องสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ควรมีการสรรหาที่
มีส่วนยึดโยงต่อประชาชน 

 

5 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

-   

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

-  มาตรา 282 รวมภารกจิของชุมชนท้องถิ่นแยกออกจาก
กระทรวงให้ชัดเจน 

-  บุคลากรที่ด าเนินการด้านตรวจสอบในกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น ศาลปกครอง ไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสีย 

-  การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ให้องค์กร
ชุมชนรับรองประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาได้  ให้มีทนายความ
ประจ าท้องถิ่น และให้มี พรบ.กองทุนยุติธรรม  / มาตรา  44 (1) 
ตัดค าว่า “เสียค่าใช้จ่ายน้อย” ในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมออกไป และให้ระบุจ านวนทีช่ัดเจน 

-  เพ่ิมโทษการท าร้ายร่างกายให้สูงขึ้น  (สูงกว่าการท าร้ายสุนขั) 

-  ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย 

-  กฎหมายที่ไม่ผ่านวุฒิสภา ต้องกลับไปให้ประชาชนลง
ประชามติยืนยัน หรือให ้สปช. รวบรวมรายชื่อประชาชนให้ 

การปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง 

-  

การปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง 

-  มาตรา 283 (4) เพ่ิมภาคพลเมืองให้เป็นคณะกรรมการ
ปฏิรูปการเงินและการคลัง 

การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

-  

การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

-  มาตรา 284 ให้ตัด (5) ออกเรื่องการบริหารองค์กรภาค
คุณสมบัติของรัฐมนตรีต้องมีความรู้ตรงและเชี่ยวชาญ 

-  ให้ดูแลความเป็นธรรมจากการถูกข้าราชการกลั่นแกล้ง 

-  ประชาชนมีส่วนร่วมคัดเลือกข้าราชการต ารวจ (กต.) 

-  ก าหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน ท าเป็น 
แผนระยะยาว 10 ปี เพ่ือความต่อเนื่อง 

-  แยกท้องถิ่นออกจาก กระทรวงมหาดไทย 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

การปฏิรูปการศึกษา 

-  

การปฏิรูปการศึกษา 

-  การศึกษา มาตรา 286 (1) รัฐเป็นผู้จัดการศึกษา ไม่ควร
ลดบทบาทของภาครัฐ  เป็นผู้จัดให้มีการศึกษา  

-  มาตรา 286 เน้นการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษา
ด้านงานบุคคลและงบประมาณ  เพ่ือให้ครูที่ขาดแคลน
สามารถจัดสรรให้เพียงพอได้ 

-  มาตรา 286 (2) จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรง อย่าง
เพียงพอตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

-  มาตรา 286 การประเมินครู อาจารย์  / (7) ให้เพ่ิมค าว่า  
“ให้ภาคประชาชนเข้าไปดูเรื่องการศึกษา” 

-  มาตรา  286 ควรมีความเท่าเทียมกันของคุณภาพ
การศึกษาระหว่างชนบท กับเมือง  

-  จัดท าแผนการศึกษา และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ 

-  ส่งเสริมการศึกษาให้มีความเป็นพลเมืองมากข้ึน มีความ
เท่าเทียม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มาก 

-  ส่งเสริมโรงเรียนเล็ก  ๆโดยขยายงบประมาณสู่โรงเรียนขนาดเล็ก 

การปฏิรูป ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / 
ขยะ 

-   

การปฏิรูป ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ขยะ 

-  ให้กระจายการบริหารทรัพยากรฯ ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น 

-  ให้หน่วยงานราชการประสานแผน และบูรณาการงาน
ร่วมกัน (เช่น การน าปะการังมาลงในทะเล) 

-  ให้มีศาลสิ่งแวดล้อม และผู้พิพากษาเฉพาะทาง 

-  การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบเข้าร่วมประเมิน (อาจก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม) 

-  ให้ยกเลิกการผลิตกล่องโฟม และยาสูบ 

-  มีกฎหมายที่เข้มงวด เด็ดขาดเรื่องป่าชายเลน   

-  มีกฎหมายก าหนดเขตแดนที่ดิน ป่า ให้ชัดเจน  มีการ 
โซนนิ่งพื้นที่คุ้มครองการเกษตร   
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-  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีการดูแล
ทรัพยากรฯ ที่ถูกนายทุนบุกรุก 

-  ให้เน้นพลังงานทดแทน (ระบุไว้ มาตรา 93) 

-  มาตรา 287 เพ่ิมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเล 

ปฏิรูปด้านแรงงาน 

-  

ปฏิรูปด้านแรงงาน 

-  มาตรา 289 เพ่ิม (3) สนับสนุนธนาคารต้นไม้ , (4) 
สนันสนุนวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากขณะนี้วิสาหกิจชุมชน
ขับเคลื่อนไม่ได้, ต้องมีเครือข่ายระหว่างประเทศ 

การปฏิรูปเศรษฐกิจรายภาค 

-  

การปฏิรูปเศรษฐกิจรายภาค 

-  มาตรา 293 (8) การพัฒนาผู้ประกอบการโดยสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดย่อม เสนอเพ่ิมข้อความว่า “ของชุมชนโดยมี
การจัดการร่วมกัน โดย อบต. และสภาพลเมือง”  

-  ควบคุม “ห้างค้าปลีก” ไม่ให้กระจายถึงต าบล หมู่บ้าน 

-  การปฏิรูปการเกษตร ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การเกษตร 

การปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

-  

การปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

-  ควบคุมค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชน 

-  ให้การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย ในกรณีฉุกเฉิน 

-  รัฐให้ความรู้ด้านการบริโภค เรื่องสารเคมี สารตกค้างแก่
ประชาชน รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชน 

-  ให้เพ่ิมโทษของผู้เสพ เดิมจาก “ผู้ป่วย” เป็น “ผู้ต้องหา”  

-  ยกเลิก 30 บาท รักษาทุกโรค และยกเลิกบัญชียาหลัก ให้
รักษาอย่างเท่าเทียม ฟรี 

-  มาตรา 294 ระบบสาธารณสุขพร้อมทุกหมู่บ้าน 

การปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่น 

-  

การปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่น 

-  มาตรา 295 (1) ให้ประชาชนมีสิทธิจัดการสวัสดิการชุมชน 
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-  มาตรา 295 (1) ปฏิรูปกฎหมาย กติกาต่างให้เข้มแข็ง จัดท า
สวัสดิการสาธารณะ ประสาน ความร่วมมือ สมัชชาพลเมือง 

การปฏิรูปด้านสังคม 

-  

การปฏิรูปด้านสังคม 

-  สนับสนุนทรัพยากรให้ครอบครัวที่มีลูกเกิน 2 คน  

-  การปฏิรูปการบริหารท้องถิ่น 

-  ท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตัดค าว่า “อย่างน้อย” ออก  

-  ให้เพ่ิมเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของผู้น าท้องถิ่น  
ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน 

-  การจัดซื้อจัดจ้างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมี
ระเบียบเหมือนกันทุกจังหวัด หรือเหมือนกับส่วนกลาง 

-  การผลักดันรัฐธรรมนูญ ให้ สปช.สร้างวาทกรรมและ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือเป็นจุดขาย 

ความปรองดอง 

-  ถ้าปฏิรูปดีก็เกิดการปรองดอง 

ความปรองดอง 

-  สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ให้เพ่ิมที่มา จากผู้รู้แต่ละประเด็น 
สมัชชาพลเมือง และตัวแทนภาคประชาชน  โดยลดสัดส่วนจาก 
สปช. และ สนช. ลง  และวิธีการได้มาให้เหมือน ส.ว. (279) 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- ติดตามการท างานของ สปช.  

- เผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุชุมชน สื่อพ้ืนที ่ช่องทางต่างๆ 

- เฝ้าระวัง และติดตามการปฏิรูป 

- พูดคุยกับเครือข่าย เช่น อสม.  ระดับอ าเภอสู่ระดับหมู่บ้าน  

- นัดประชุมเครือข่ายในจังหวัดต่างๆ  

- ประสานการยกร่าง คณะกรรมาธิการยกร่าง ในแต่ละจังหวัด เพ่ือให้ไปบรรยายตอบข้อสงสัย 

- ใช้การประชุมของกองทุนสวัสดิการที่มีประชุมทุกเดือนหอกระจายข่าว สอดแทรกในหลักสูตรการศึกษา 

- มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจลงไปในระดับพื้นที่ ชุมชน 
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 ข้อเสนออื่นๆ 

-  บทเฉพาะกาล มาตรา 314 เพ่ิมกลุ่มที่สามารถแก้กฎหมายได้ คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 


