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โครงการสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนต่อร่างรฐัธรรมนูญ 

 

การสัมมนา “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2558  นั้น  เป็นเวทีรวมของ
ภาคกลาง  จ านวน 26 จังหวัด  ประกอบด้วย  ตัวแทนจากจังหวัดสุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ชัยนาท  
ประจวบคีรีขันธ ์ เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สิงห์บุรี  อ่างทอง  ลพบุรี  ชลบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  
ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  ระยอง  สระแก้ว  สระบุรี  ปทุมธานี  นนทบุรี  
นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  และ กรุงเทพมหานคร 

การเสวนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแบ่งการพูดคุยออกเป็น 10 กลุ่มย่อย  
ในประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม   

ประเด็นท่ี 2 สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง 

ประเด็นท่ี 3 กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวสอบการใช้อ านาจรัฐ 

ประเด็นท่ี 4 การกระจายอ านาจ และสมัชชาพลเมือง 

ประเด็นท่ี 5 การปฏิรูป และความปรองดอง 
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                     พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม   

 ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

บททั่วไป 

-  

บททั่วไป 

-  

ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง 

-  ชอบค าว่า “ภาคพลเมือง” และ “ความเป็น
พลเมือง” เพราะเป็นการให้อ านาจแก่พลเมืองที่
สามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท 

-  มีการระบุหน้าที่ของพลเมืองให้ชัดเจน 

-  พึงพอใจในมาตรา 26 – 28 

ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง 

-  มาตรา 28 ปรับเนื้อหาเป็น “ให้พลเมืองเข้าไปท าหน้าที่
ในสมัชชาคุณธรรม ....” เพราะจะได้เป็นการเน้นพลังให้
พลเมืองอย่างชัดเจน 

-  เปลี่ยนจาก “ย่อมมี” เป็น “ต้องมี” รวมทั้งมาตราอ่ืนๆ 
ที่เขียนเกี่ยวกับสิทธิพลเมือง เช่น มาตรา 28 และมาตรา 63 

สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 

-  การให้สิทธิแก่ประชาชนที่ครอบคลุมหลากหลาย 

-  พึงพอใจในมาตรา 29 วรรค 2 

-  มาตรา 31 - 32 

-  มาตรา 35 
-  มาตรา 44 (2) การพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง 
รวมถึงได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และ  
(5) ได้รับความช่วยเหลือจากทนาย 
-  มาตรา 46 
-  มาตรา 52 - 55 
-  มาตรา 58 การมีมาตรฐาน สาธารณสุขที ่
เท่าเทียมกัน 
-  มาตรา 60 ให้คงไว้ มิให้ตัด 
-  มาตรา 62 - 64 

สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 

-  มาตรา 34  เปลี่ยนค าว่า “เพศสภาพ” เป็น “สภาพทางเพศ” 

-  มาตรา 41 กรณีท่ีเป็นความเชื่อหรือลัทธิใหม่ต้องไม่บิดเบือน
ต่อหลักความเชื่อเดิม 

-  มาตรา 46  สิทธิของครอบครัว เด็ก เยาวชน ฯลฯ ควร
เปลี่ยนจาก “อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย” เป็น  
“บนพ้ืนฐานปัจจัย 4” เพราะจะครอบคลุมยารักษาโรคด้วย 
และมีการให้รัฐดูแลที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้ยากไร้ 

-  มาตรา 50  ให้ตัด “องค์กรของรัฐ” ออก เป็น “องค์กรอิสระ” 
เพราะองค์กรของรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลคลื่นความถี่อยู่แล้ว 

-  มาตรา 54 เพ่ิมค าว่า “ชมรม สมาพันธ์”  เป็น “พลเมืองย่อม
มีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ ์... 
องค์การเอกชน ชมรม สมาพันธ์ หรือ หมู่คณะอ่ืนๆ”  

1 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

-  การรวมกลุ่มของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ระหว่าง
การด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดือนไม่เหมาะสม เพราะ
จะกลายเป็นเบียดบังเวลาท างาน ควรเป็นการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการที่พ้นต าแหน่งและเงินเดือน 

-  มาตรา 55  ต้องคงไว้ในรัฐธรรมนูญห้ามตัดออก และให้
เพ่ิมในกฎหมายลูกเรื่องของกลุ่มทางการเมืองที่เป็นองค์กร
สาธารณะ 

-  มาตรา 58  เรื่องการสาธารณสุข อยากให้ปฏิบัติได้จริง 
และมีความเท่าเทียมจริง 

-  มาตรา 63  ค าว่า “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” เป็น “ชุมชน
ย่อมมีสิทธิปกป้อง ..... และภมูิปัญญาอันดีงานของชุมชน 
ท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และของชาติ...” และ 
ก าหนดพลเมืองหรือชุมชนมีสิทธิฟ้องร้องได้ รวมถึงใน
วรรค 2 ระบุให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดท าแผน โดยรัฐและ
ท้องถิ่นต้องให้การสนับสนุน (ค าว่าชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
เพราะเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรม) 

-  มาตรา 64  ตัดค าว่า “รุนแรง” ออก โดยเปลี่ยนว่า 
“โครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนต้องมีการท าวิจัย” 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

-  พึงพอใจในมาตรา 65 

-  มาตรา 66  สิทธิการเข้าชื่อ 10,000 คน 

-  มาตรา 67 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

-  อยากให้เปลี่ยนค าว่า “การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง” เป็น  
“เยาวชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการท างานของรัฐและเป็น 
ส.ส. อายุ 18 ปี รวมทั้ง เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจการใดที่
เกี่ยวกับเยาวชน” 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

-  พึงพอใจในมาตรา 70 – 72 

-  มาตรา 71 ชอบที่ให ้“ประชาชน ชุมชน เป็นใหญ”่   

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

-  มาตรา 71  ที่มาของสภาตรวจสอบภาคพลเมืองให้ใช้
วิธีการจับสลากแทนการสรรหา 

-  เพ่ิมอ านาจสภาตรวจสอบภาคพลเมืองให้ชัดเจนว่ามี
อ านาจตรวจสอบอย่างไร แม้มี “ทั้งนี ้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” ก็ตาม 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

-  มาตรา 71 ให้เพ่ิมการคุ้มครอง ผู้ที่เข้าไปตรวจสอบ  และ
ให้มีการคุ้มครองพยาน โดยมีหน่วยงานในการคุ้มครอง
โดยตรงคดีอาญา (ระดับกรม) 

-  ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  ระบบการปฏิรูปต่างๆ เช่น การศึกษา  
การสาธารณสุข การบริหารบ้านเมืองของรัฐ  
ที่ต้องสนับสนุนส่งเสริม ประชาชนเข้าถึงมากข้ึน 
โดยบังคับรัฐต้องท าทุกระดับ 

-  ชอบภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น และมีความรอบคอบดี 

-  ชอบภาษาของรฐัธรรมนูญ อ่านง่าย และเข้าใจง่าย 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  ปรับในเล่มสาระของรัฐธรรมนูญ (หน้า 26) เรื่องการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ให้ตัดค าว่า “อาจ” 
ออก เป็น “ข้อ 5. ...พลเมืองมีสิทธิร้องขอให้องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ...” 

-  ให้มีเสาที่ 4 และ 5 โดยดึงภาคประชาชนมาอยู่ในเสา
หลักด้วย จากเดิม มีฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ เพ่ิม
เสาที่ 4 คือ สภาประชาชน และเสาที่ 5 สภาพตรวจสอบ
และประเมินผลภาคประชาชน 

-  ค าว่า “ทั้งนี้ แล้วแต่ตามที่กฎหมายบัญญัติ” อยากให้มี
ความชัดเจนว่าจะออกกฎหมายลูกเมื่อไหร่  เสนอ “อย่าง
น้อย 1 ปี” 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- จัดเวทีในระดับจังหวัดและให้คณะกรรมาธิการมาให้ความรู้ 

- ในส่วนของสาระร่างรัฐธรรมนูญ อยากให้ท านิยามความหมายให้ชัดเจน หากจะมีการเผยแพร่ เช่น 
สมัชชาพลเมือง สมัชชาคุณธรรม พลเมือง คนชายขอบ เป็นต้น 

- เครือข่ายที่ท างาน เช่น อสม. สภาองค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน เด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะด าเนินการหลายอย่าง เช่น บอกเล่าแก่ผู้อ่ืน  เผยแพร่แก ่อสม. คนอ่ืนๆ ที่
ประชุมประจ าดือนของสภาองค์กรชุมชน ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดเสียงตามสาย เผยแพร่
หน้าเสาธงโรงเรียน social media ท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 

- เครื่องมือและกลไกขับเคลื่อน ควรมีคู่มือพลเมือง CD เพลง เอกสาร ที่ใช้ในการเผยแพร่ และมีการเปิดโอกาส
ให้กับกลุ่มต่าง ๆ เช่น เยาวชน ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และรับความคิดเหน็ของเยาวชน 
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                     สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง  

 ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

ผู้น าการเมืองท่ีดี และระบบผู้แทนที่ดี 

-  การให้มีกลุ่มการเมือง เพ่ือเป็นทางเลือกและ
ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน 

ผู้น าการเมืองท่ีดี และระบบผู้แทนที่ดี 

-  สนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ 

-  ควรก าหนดคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้ที่
จะมาสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ และควรมีสถาบันหรือ
หน่วยงานที่ดูแลควบคุมนักการเมืองตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ า (โรงเรียนนักการเมือง) 

-  นักการเมืองต้องสอบผ่านหลักสูตรจากสถาบันการเมือง 
เพ่ือกลั่นกรองบุคคล  

-  ให้มีใบประกอบวิชาชีพนักการเมือง 

-  ก าหนดคุณสมบัติที่จะมาเป็นนักการเมือง ต้องเป็นคนดี 
และต้องมีการผ่านกระบวนการคัดเลือกนักการเมือง
เหมือนกับสอบ กพ. ภาค ก  

-  อยากให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักการเมือง ให้ลงไป
ท างานการเมืองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เล่นการเมือง 

-  มีการประเมินคุณภาพและตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม
ของนักการเมือง ก่อนครบวาระ หากไม่ผ่านการประเมิน 
ต้องให้ตัดสิทธิทางการเมือง 5-10 ปี และห้ามครอบครัว 
เครือญาติมาลงสมัครด้วย 

-  ให้มีตรวจสอบและประเมินผลการท างานของนักการเมือง 

-  นักการเมืองที่ท าผิด ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายอาญา  

-  ควรมีหลักประกันการกระท าความเสียหายของนักการเมือง 
และนักการเมืองไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก าหนดงบประมาณ 
การฝากเด็กเข้าเรียน และการบริหารงานบุคคลในท้องถิ่น 

2 
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-  ตัดมาตรา 268 โดยยังให้ กกต. ดูแลการเลือกตั้ง ทั้ง
ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 

-  ปรับเรื่องกลุ่มการเมือง แต่ให้จัดตั้งพรรคการเมืองได้ง่าย
ขึ้นแทน 

-  ก าหนดให้นักการเมืองที่ลาออกโดยไม่มีเหตุอันควร 
พรรคการเมืองต้องเป็นผู้ออกค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม 

-  อยากให้พรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง มีความ
เชื่อมโยงกับชุมชน 

-  ให้มีสถาบันการเมืองภาคพลเมืองที่ชัดเจน 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

-  พึงพอใจ มาตรา 93 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

-   

รัฐสภา 

-  ระบบการเลือกตั้งแบบผสม (ค านึกถึงคะแนน
เสียงทุกคะแนน) 

-  ชอบการออกแบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  

-  ระบบบัญชีรายชื่อ ส.ส. 

-  การเลือกตั้ง ส.ว. 

 O  มาตรา 121 (2) (3) (4)  เพราะได้
ตัวแทนของกลุ่มอาชีพ มีที่มาหลากหลาย และใช้
กระบวนการสรรหา ซึ่งใช้งบประมาณน้อย 

 O  ให้เลือกตั้ง ส.ว. จังหวัดละคน มาจาก
ผู้แทนสาขาอาชีพ 

 O  ส.ว. เห็นด้วยกับการเลือกกันเอง 

-  มาตรา 162  กฎหมายจะไม่ตกไปหากมีการยุบสภา 

 

รัฐสภา 

-  ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด/นอก
ราชอาณาจักร เพราะเอ้ือต่อการทุจริต 

-  บัญญัติให้วิธีการเลือกตั้งมีความหลากหลายมากข้ึน 

-  อยากให้ระบบการเลือกตั้งทั้งหมด ที่มาของนายกรัฐมนตรี 
ที่มาของ ส.ส. และ ส.ว. มีความสอดคล้องกับการให้สิทธิ
ความเป็นพลเมือง (มาตรา 103, 121, 171) 

-  ในเบื้องต้นควรก าหนดคุณสมบัติ ส.ส., ส.ว.  ให้ชัดเจน 
และให้มีการจับฉลาก  

 



ครั้งที่ 4  เวทกีรุงเทพมหานคร                             6-7 มิถุนายน 2558 
 ________________________________________________________________________________ 

~ 7 ~ 

 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

ที่มาของ ส.ส.  

-  

ที่มาของ ส.ส.  

-  ไม่ควรก าหนดให้ ส.ส. ต้องจบปริญญาตรี อยากให้เปิด
กว้างให้กับคนดีที่มีความรู้ความสามารถ ไม่จ าเป็นต้องจบ
ปริญญา 

-  ส.ส. ควรท าระบบบัญชีรายชื่อให้จบภายในภาคเลย  
ไม่ควรรวมทั้งประเทศ 

-  การเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีวาระ 4 ปี ควรให้ประชาชนลง
ประชามติทุก 2 ปี ว่าจะให้ท างานต่อหรือไม่ 

-  ให้ ส.ส. มีวาระ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ 

-  ส.ส. ที่จะลงสมัครเลือกตั้ง ควรที่จะประกาศเป็นสัญญา
ประชาคม ว่าคุณจะท าอะไร พอท างานได้ 1 ปี ก็ต้อง
รายงานผลการท างานให้ประชาชนรับทราบ 

-  มาตรา 105  ปรับเรื่อง open list  อยากให้ใช้การ
เลือกตั้งรูปแบบเดิม เพราะจะเกิดความสับสน และ
ประชาชนยังไม่มีข้อมูลของนักการเมืองแต่ละคนเพียงพอ 

-  ในเรื่องของความผิดของ ส.ส. ควรปรับใช้ให้จริงจัง 

ที่มาของ ส.ว. 

-  

ที่มาของ ส.ว. 

-  การเลือกตั้ง ส.ว. ที่มีวาระ 4 ปี ควรให้ประชาชนลง
ประชามติทุก 2 ปี ว่าจะให้ท างานต่อหรือไม่ 

-  ส.ว. สายวชิาชีพ ให้ก าหนดคุณสมบัติ พอเข้ามาแล้วก็ให้จับฉลาก 

-  ส.ว. ควรมาจากการสรรหาทั้งหมด แต่อยากให้ตัด 
มาตรา 121 (1) และคณะกรรมการกลั่นกรองใน (5) 

-  มาตรา 128 ปรับการขาดประชุมของ ส.ว. ให้เหลือ 1 ใน 5 

คณะรัฐมนตรี 

-  

คณะรัฐมนตรี. 

-  นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. 

-  รัฐมนตรีควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม (การศึกษา/ความรู้
ความสามารถ) ในการมาท างานในกระทรวงนั้นๆ รวมทั้ง 
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พรรคการเมืองควรเสนอชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะมาเป็น
รัฐมนตรี เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของประชาชน 

-  ระบุให้พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากมีโอกาสในการ
จัดตั้งรัฐบาลก่อน 

-  อยากให้รวมการปฏิญาณตนและการสาบานตนเข้าด้วยกัน 
และเพ่ิมค าว่า “ถ้ามิได้ปฏิบัติตนตามที่ได้กล่าวแล้วนั้น ขอให้
มีอันเป็นไปภายใน 3 วัน 7 วัน” 

การกระจายอ านาจและการบริหารท้องถิ่น 

-  

การกระจายอ านาจและการบริหารท้องถิ่น 

-  ส่วนท้องถิ่น อยากให้ลดเหลือ 2 รูปแบบ คือ ท้องถิ่น
แบบพิเศษ กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ขนาด 

-  ไม่เห็นด้วยกับการให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกก านัน แทนประชาชน 
ควรให้ผู้ใหญ่บ้าน และ ก านัน มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ควรมีวาระ 5 - 6 ปี  

-  ก าหนดให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
นักการเมืองท้องถิ่น 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  ชอบในภาพรวมทั้งหมด 

-  เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหลังจากได้เข้าร่วม
เวทีนี้ (เข้าใจถ่องแท้ข้ึน) 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  กฎหมายลูกท่ีจะออกมาขอให้แก้ประเด็นที่เข้าข้างตัวเอง  

-  ไม่เห็นด้วยกับการท าประชามติของรัฐธรรมนูญ แต่อยาก
ให้ท าแบบประชาพิจารณ์มากกว่า 

-  ควรจะการเผยแพร่รัฐธรรมนูญไปทุกจังหวัด 

-  ควรให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบเลือกตั้ง  
แก่ประชาชน 

-  ความเห็นต่างกันในการก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นสิทธิ
หรือหน้าที่   

-  ยกเลิก CEO ของรัฐวิสาหกิจ เพราะมีการเมืองเข้ามา
แทรกแซง ให้ CEO มาจากการรับสมัครทุก 4 ปี 
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-  ให้มีประชาชนจะเลือกเองว่าใครดีไม่ดีการซื้อสิทธิขาย
เสียงอย่างถูกกฎหมาย  

-  ประชาชนควรช่วยกันตรวจสอบนักการเมืองที่มีต าหนิ 
หรือ เคยท าผิด ควรจะแบนไม่ให้ลงเลือกตั้งเลย 

-  ควรมีบทบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 60 ในการบริหารประเทศ 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- ให้ทุกกระทรวง ร่วมกันเผยแพร่ 

- จัดเวทีในจังหวัดตนเอง และให้ความรู้กับแกนน าในหมู่บ้าน 

- เผยแพร่ในสื่อมวลชนต่างๆ รวมถึงเสียงตามสายในชุมชน บทความ หนังสือพิมพ์ ผ่านเว็บไซต์ ควร
เผยแพร่ความรู้ทางช่องฟรีทีวี สื่อกระแสหลัก (เช่น ช่อง 3, 7) เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ประชาชน
รับรู้ได้จ านวนมาก 

- เยาวชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแทรกเนื้อหารัฐธรรมนูญ 

- แจกคู่มือ “สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฯ” 

- ประชาสัมพันธ์ บอกต่อ ผ่านเครือข่าย โดยการประชุม จัดเวที (สปช.จังหวัด และ กอรมน.) การพบปะ
ของผู้น าชุมชน กิจกรรมชุมชน (กศน. อสม. สภาเด็กและเยาวชน สภาองค์กรชุมชน อพม. กกต.จังหวัด 
สมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชน สถานศึกษา) ทั้งนี้ ต้องการได้รับเอกสารที่เข้าใจง่าย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารกับชาวบ้าน 

- เอกสารเผยแพร่ เช่น “ความรู้คู่สุขา” จดหมายข่าว 
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                      กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวสอบการใช้อ านาจรัฐ   

 ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

กระบวนการยุติธรรมและศาล 

-  มาตรา 217 (3) เรื่องการแบ่งแยกอ านาจ การ
ก าหนดนิยาม  

-  การแบ่งขอบเขตการใช้อ านาจ กระบวนการทาง
ยุติธรรม  

-  มาตรา 228 อัยการต้องไม่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ใด ในกิจการของรัฐ ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น 

กระบวนการยุติธรรมและศาล 

-  มาตรา 218 เรื่องกรอบระยะเวลาในการด าเนินคดี เพ่ิม
พนักงานสอบสวน  และอัยการ การสอบสวนคดี ต้อง
รวดเร็ว โดยศาลชั้นต้น ต้องมีกรอบ 2 ปี ศาลอุทธรณ ์1 ปี  
ศาลฎีกา 6 เดือน  และให้ร้องเรียนผ่านองค์กรตรวจสอบ
ต่างๆ ได้ 

-  การเร่งรัดคดีในบางกรณีอาจสร้างความไม่ยุติธรรมให้จ าเลย 

-  มาตรา 218  โดยไม่ล่าช้า ตัด “โดยไม่มีเหตุอันสมควร” ออก 

-  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถฟ้องคดี โดยตรง 
เช่น กรมศุลกากร กรมป่าไม ้เพ่ือลดภาระพนักงานสอบสวน 

-  มาตรา 219  ไม่เห็นด้วยให้ศาลปรับเงินเดือนอัตโนมัติ  
สร้างความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะต ารวจที่ท างานหนักแต่
เงินเดือนน้อย / ตัดการเพ่ิมเงินเดือนของผู้พิพากษา ตุลาการออก 

-  มาตรา 224 วรรค 2  ไม่ควรใส่เรื่องการปฏิญาณตนของ 
ส.ส. ไว้ เพราะบรรจุในมาตราอ่ืนแล้ว  

-  มาตรา 244  เพ่ิมแผนกคดีวินัยทางราชการในศาลปกครอง 

-  มาตรา 245  ยกเลิกศาลทหาร 

-  แยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม และให้มีผู้
พิพากษาพิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

-  มีบทลงโทษทนายความ ที่บิดเบือนผิดเป็นถูก 

-  ในกรณีที่ศาลยังไม่ลงโทษ ให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ปล่อยตัว
จ าเลยไปก่อน 

-  เพ่ิมศาลสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ 

3 
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-  ยกเลิกเอกสิทธิ์คุ้มครองผู้กระท าความผิดที่เป็น ส.ส. และ 
ส.ว. 

-  ข้าราชการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลยุติธรรมต้องแสดง
บัญชีทรัพย์สิน 

-  เพ่ิมอัยการระดับต าบลเพื่อจะได้เข้าถึงชุมชน ประชาชน
ให้มากขึ้น 

-  คดีทางการเมืองไม่มีอายุความ 

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

-  ชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

-  การให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ   

-  ชอบองค์กรตรวจสอบ สมัชชาพลเมือง สมัชชา
คุณธรรม  

-  มาตรา 248  ห้ามเอาออกอย่างเด็ดขาด 

-  มาตรา 248 (3)  / มาตรา 250  อย่าเอาออกจาก
รัฐธรรมนูญ และมาตราที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดี 

-  มาตรา 251 

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

-  มาตรา 247  เป็นต้นไป เรื่องการตรวจสอบของให้เป็นจริง 
โดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนหลัง 

-  แยกผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกจาก คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นแบบเดิมและปรับปรุงกลไกให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

-  มาตรา 256  การด าเนินคดีกับผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง เพ่ิมด าเนินคดีทางแพ่งไปพร้อมกับอาญา   

-  เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ 

-  หากเจ้าหน้าที่รัฐท าความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
อยากให้มีองค์กรที่เข้ามาดูแลควบคุมด้วย 

-  มาตรา 276 (8) เพ่ิมการคุ้มครองส าหรับผู้ต่อสู้ทั้งองค์กร
และตัวบุคคล 

-  ระยะการด ารงต าแหน่งขององค์กรอิสระควรเป็น
มาตรฐานเดียวกัน (เท่ากันทุกองค์กร) 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  โดยภาพรวมชอบ แต่ขอให้ปฏิบัติได้จริง มีความ
เป็นไปได้ที่เกิดการปฏิรูป 

-  การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 

ประเด็นอ่ืนๆ 

-  การปฏิรูปต ารวจ เช่น การเพ่ิมสวัสดิการของต ารวจ และ
ให้มีหน่วยงานติดตามผู้ที่มีหมายจับ อย่างเช่น US Marshall 

-  อยากให้พูดถึง “ต ารวจ” ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

-  มาตรา 282 เช่น (2) การช่วยเหลือทางกฎหมาย
ผู้มีรายได้น้อย / (5) กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
ยุติธรรมสมานฉันท ์แต่ให้มีการเพิ่มความรู้
ประชาชนด้วย / (8) ปฏิรูปต ารวจ 

-  มาตรา 282 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม / (4) ให้มีการสอบถามประชาชนใน
เรื่องโครงการใหญ่ๆ  / (8) ให้แยกคดีความที่ส าคัญไปให้ 
DSI และให้คดีทุจริตเป็นคดีร้ายแรง 

-  มาตรา 282 (4) โครงการระดับชาติ ต้องท าประชา
พิจารณาก่อน 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- เผยแพร่กับสมาชิกในหน่วยงาน  

- เผยแพร่กับภาคประชาชน ทั้งระดับ ต าบล อ าเภอ  จังหวัด 
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                      การกระจายอ านาจ และสมัชชาพลเมือง   

 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

การกระจายอ านาจ 

-  มาตรา 82  การกระจายอ านาจ มีการแบ่ง
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่างองค์กร
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

-  มาตรา 285 (1)  การปฏิรูปการบริหารท้องถิ่น 
(2) ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจแห่งชาติ 

-  มาตรา 211  ท าให้ท้องถิ่นสามารถจัดการภายใน
ได้ครอบคลุมกว่าเดิม เช่น การจัดสวัสดิการให้กลุ่ม
คนยากไร้ ทั้งท่ีดินท ากินและที่อยู่อาศัย หรือการ
ดูแลคนไร้สถานะให้มีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน 

-  มาตรา 213  ท าให้ระบบการจัดสรรรายได้ให้
ท้องถิ่นมีความชัดเจนและดีต่อการจัดบริการ
สาธารณะ 

การกระจายอ านาจ 

-  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรของชุมชน 

-  รัฐควรเพิ่มงบประมาณท่ีแบ่งให้ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นให้มากข้ึน 

-  เรื่องของกระบวนการกระจาย อยากให้มองเชิงประเด็น
ตามบริบทของพ้ืนที่ด้วย เช่น ประเด็นชนเผ่า การค้ามนุษย ์
การแก้ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ตามป่าเขาที่ไม่มีบัตรประชาชน 
(ชนชายขอบ) 

-  มาตรา 211  

 O  ควรมีการเพ่ิมค าว่า “องค์กรชุมชนกลุ่มต่างๆ” 
เข้าไปในรัฐธรรมนูญเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกระดับ 

 O  ให้ระบุสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองให้ชัดเจนว่า
ท าอะไรได้บ้าง 

-  มาตรา 213 

 O  ก าหนดสัดส่วนของรายได้ที่ต้องกระจายมาให้
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน และไม่ใช้ค าว่า “อย่างเหมาะสม” 

 O  เสนอให้กระจายงบประมาณมาให้กับท้องถิ่น 
ตั้งแต่ร้อยละ 30, 35, 40 และ 50  

 O  ควรมีกลไกการเร่งให้ส่วนกลางกระจายงบประมาณ
มาให้ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญได้จริงและเป็นรูปธรรม 

-  การจัดเก็บภาษีสัดส่วนร้อยละ 70 ให้ท้องถิ่น  ร้อยละ 30 เป็น
ของส่วนกลาง เรื่องความมั่นคง ต่างประเทศ ระบบภาษีของ
ประเทศด าเนินการโดยส่วนกลาง นอกนั้นเป็นเรื่องของท้องถิ่นท า 

4 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

สมัชชาพลเมือง 

-  มาตรา 71  สภาตรวจสอบภาคพลเมืองในแต่ละ
จังหวัด ซึ่งมีตัวแทนจากสมัชชาพลเมืองฯ 

-  มาตรา 215  ที่สร้าง “พ้ืนที่กลาง” ให้พลเมืองมี
ส่วนร่วมภายในท้องถิ่น โดยองค์กรบริหารท้องถิ่น
ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมผ่านสมัชชาพลเมือง 

-  มาตรา 215 (สมัชชาพลเมือง) 

สมัชชาพลเมือง 

-  ระบ ุ“สมัชชาพลเมือง” ในรัฐธรรมนูญ เป็นมาตราหนึ่ง
เลย ให้มีกฎหมายที่ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ที่มา  ของสมัชชา
พลเมือง  และการน ามติของสมัชชาพลเมืองไปปฏิบัติ ใช้
รูปแบบการหาฉันทามติ 

-  สภาพลเมืองให้มีในระดับต าบล จังหวัด และภูมินิเวศ  
และให้มีการท างานประสานกัน 

-  สมัชชาพลเมืองต้องมีท่ีมาท่ีไปตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ชุมชน น่าจะใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือเพ่ือประสาน
เครือข่ายและผลักดันให้เกิดสภาพลเมืองขึ้น 

-  สนับสนุนการท างานของสมัชชาพลเมืองและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
บริหารงาน การวางแผน และตรวจสอบ   

-  มาตรา 215 สมัชชาพลเมือง 

 O  ระบุให้ชัดเจนว่า ให้มีการจัดตั้งสมัชชาพลเมือง 
หรือก าหนดให้มีมาตราเฉพาะในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการตั้ง
สมัชชาพลเมือง 

 O  สมัชชาพลเมืองต้องไม่เป็นกลไกที่แฝงอยู่ใน
องค์กรบริหารท้องถิ่น แต่ให้เป็นองค์กรเอกเทศและเป็น
อิสระ เพ่ือป้องกันไม่ให้องค์กรบริหารท้องถิ่นเข้ามาก ากับ
การท างานของสมัชชาพลเมือง 

 O  ควรก าหนดให้องค์กรบริหารท้องถิ่นสนับสนุน
แผนงานและงบประมาณให้แก่องค์กรต่างๆ ที่ท างานให้กับ
ชุมชนอย่างเพียงพอ 

 O  ต้องระบุให้มีการจัดตั้ง “กองทุนสมัชชาพลเมือง” 

 O  ให้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกเริ่มต้นของการ
จัดตั้งสมัชชาพลเมือง 

 O  วรรค 2 ควรน าค าว่า โดยอย่างน้อย ออก 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

-  ต้องให้พลเมืองรวมตัวกันเป็น สมัชชาพลเมือง เพ่ือ
ร่วมกันบริการจัดการดูแล โดยเอาบุคลากรในท้องถิ่นที่มี
ความเหมาะสมเข้าไปมีส่วนร่วม สามารถใช้งบประมาณ
ท้องถิ่นสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- เริ่มตั้งแตค่รอบครัว ไปสู่ชุมชน กลุ่มท่ีสังกัด 

- ควรมีเอกสารประกอบเวลาไปเผยแพร่  

- เชิญวิทยากรไปชี้แจง 

- สานเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือในการเผยแพร่ให้ทั่วถึงและมีระบบ 

- ผ่านกลไกและขบวนองค์กรชุมชน สื่อภายในท้องถิ่น และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น 

- ใช้ฐานของสภาองค์กรชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 

- ควรจัดเวทีเพ่ือเผยแพร่ร่างสุดท้ายของรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
กว่าการเผยแพร่เอกสาร 
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                      การปฏิรูปและความปรองดอง   

 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปดังรายละเอียดในตาราง 

ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

-  มาตรา 279  ควรคงไว้ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

-  มาตรา 279  สัดส่วนและองค์ประกอบของสภาปฏิรูป
ประเทศ ยังมีความแตกต่าง เช่น   

 O  ให้ตัดผู้ทรงคุณวุฒิ เหลือ 20 คน และ เพ่ิม
ผู้แทนเยาวชน 10 คน 

 O  คณะกรรมการที่มีอยู่ 150 คน นั้น มีสัดส่วนจาก 
สปช. มากเกินไป อยากให้มีความหลากหลายจากกลุ่มต่างๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 O  ขอปรับสัดส่วน สนช. เหลือ 10 คน  สปช. 50 คน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน  อีก 40 คน มาจากภาคประชาสังคม 
(จาก 4 ภาค) 

 O  เรื่องสภาปฏิรูปประเทศ ควรคัดเลือกบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญน่าจะดีกว่า ไม่ควรเป็น สนช. หรือ สปช. 
ทั้งหมด 

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความ
เป็นธรรม 

-  ชอบทุกมาตราตั้งแต่มาตรา 281 – 298 

-  พอใจในหมวด 2 มาก  ไม่อยากให้ตัดทิ้ง ให้คงไว้
ทุกมาตรา 

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม 

-  ควรเพ่ิมองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (เหมือนที่ระบุในมาตรา 60) 
ไว้ในมาตราที่เกี่ยวกับการปฏิรูปด้วย 

 

การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

-  มาตรา 282 (1) (2) 

การปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

-  มาตรา 282  ก าหนดให้ประชาชนต้องรู้กฎหมาย มี
โรงเรียนสอน  

5 
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ประเด็นที่พึงพอใจ ประเด็นที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม 

 O  มาตรา 282 (7)  ให้มีบทลงโทษที่ชัดเจน มี
หน่วยงานติดตามข้าราชการที่ท าผิด 

 O  ขอให้มีบทลงโทษข้าราชการต ารวจที่ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่อย่างชัดเจน การถ่ายโอนภารกิจของต ารวจ  
อะไรคือ ภารกิจหลัก ภารกิจรองและจะถ่ายโอนไปให้ใคร 
ควรก าหนดให้ชัดเจน 

-  การพิจารณาของศาลฎีกา ควรยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เข้ามาเป็นหลักในการพิจารณาในทุกชั้นศาล มิใช่ยึดแต่
กฎหมายอาญาเท่านั้น 

การปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง และภาษีอากร 

-  พอใจการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ มาตรา 283 (2)  (4) 

การปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง และภาษีอากร 

-  มาตรา 283 (4) เพ่ิมสวัสดิการชุมชน 

-  การปฏิรูปการคลังเพ่ือสังคม อยากให้มีแนวนโยบายที่
ชัดเจนขึ้น เช่น ระบบบ านาญแห่งชาติ 

-  สนับสนุนเรื่อง การจัดบ านาญพ้ืนฐานและการจัด
หลักประกันสุขภาพ และระบบการออมแห่งชาติ  

-  การจัดให้มีระบบสวัสดิการชุมชน 

การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

-  

การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

-  มาตรา 284 การบริการสาธารณะไม่มีการถ่ายโอนให้
เอกชน ให้รัฐดูแลโดยตรง (อัตราค่าบริการ) 

-  การจัดสรรงบประมาณส่วนท้องถิ่น กับส่วนกลางที่
เหมาะสม โดยเน้นที่ส่วนท้องถิ่น 

-  ลดขั้นตอนการน าเสนอโครงการของภาคประชาชน 

-  ควรมีกระทรวงอาสาสมัคร 

การปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่น การปฏิรูปด้านการบริหารท้องถิ่น 

-  มาตรา 285 (1) ตัดภายใน 1 ปีออกเพราะไม่สอดคล้องกับบริบท 

-  อยากให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคได้ง่ายขึ้น 
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-  การกระจายอ านาจแห่งชาติ สัดส่วนสมัชชาพลเมือง 
กึ่งหนึ่ง ต้องมาจาก 4 ภาค 

การปฏิรูปการศึกษา 

-  พอใจมาตรา 286 ทั้งหมดยกเว้นข้อ 8  

-  มาตรา 286 (1) (2) ควรคงไว้ 

การปฏิรูปการศึกษา 

-  มาตรา 286 (1) หลักสูตรท้องถิ่นให้จัดตามแต่ละท้องถิ่น 
และลดบทบาทของส่วนกลาง  

-  (1) ลดบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษา เป็น** ผู้
จัดให้มีการศึกษา ให้ปรับค าว่า** “การมีส่วนร่วม” เป็น 
“ผู้จัดการศึกษา” ในประโยค ทั้งนี้โดยให้เอกชน ชุมชน และ
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดการศึกษาหากมีความพร้อม 

-  (2) คงไว้ แต่เพ่ิมให้มีการตรวจสอบแบบมีระบบ 

-  (2) เพ่ิม “ระดับอุดมศึกษา” 

-  (2) จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัว ไม่ควรให้เท่าเทียมกัน  
ควรแบ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยอยากให้
เข้าไปดูแลเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับสถานศึกษาระดับเล็ก 
ที่มีนักเรียนน้อย ให้มากข้ึน เพ่ือยกระดับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

-  (4) ระบุอาชีวะและช่างเทคนิคให้เชื่อมโยงกับ
ตลาดแรงงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  เพ่ิม  
“ออกใบรับรองมาตรฐานของโรงเรียน” 

-  (5) เรื่องอุดมศึกษา ให้เพ่ิมเรื่องคุณภาพของผลผลิต 

-  (7) เปลี่ยน “คร ูอาจารย์และผู้บริหารโดยใช้คุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” 

-  (8) ก ากับให้หน่วยงานดูแลเรื่องจรรยาบรรณธรรมาภิบาล 
(ไม่ควรใส่ค าว่าทุจริต)  

-  (8) ควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ควรจัดให้ผู้ที่เก่ียวข้องในทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตและความไม่โปร่งใส
ต่างๆ ได้ โดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ 
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-  (9) ระบบการทดสอบและการประเมินผลการศึกษา แก้ไข
การประเมินให้เป็นการประเมินสภาพจริงเชิงประจักษ์ 
(ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียน ไม่ใช่ประเมินจากเอกสาร
เท่านั้น)  

-  (10) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษา เพ่ิมเติม 
ให้โอนการจัดการศึกษาระดับประถมวัย มัธยมศึกษา อาชีวะ
ศึกษาระดับต้น ให้เอกชน ชุมชน และ องค์กรบริหารท้องถิ่น 
เป็นผู้จัดการศึกษาเอง ภายใน 10 ปี 

-  (11) ปรับเป็น “ปรับปรุงให้สภาวิชาชีพมีอ านาจเฉพาะใน
การรับรองหลักสูตรที่รับผิดชอบ (เฉพาะหลักสูตรกลาง) ...” 

-  (12) คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลสังเคราะห์มาก าหนด
ทิศทางการศึกษา 

-  ให้มีการศึกษาด้านพลเมือง และกฎหมายตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา การปลูกฝังประชาธิปไตยกับเด็กตั้งแต่ปฐมวัย 
เพราะปัจจุบันจะเน้นตั้งแต่อุดมศึกษาเท่านั้น เน้นเรื่องการ
คอรัปชั่น 

-  การจัดการศึกษาฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ท าให้เกิดข้ึนจริง / 
ก าหนดการศึกษา 15 ปี / ระดับปริญญาตรี / ให้เรียนฟรีถึง
ระดับปริญญาโท  

-  ส าหรับเรื่องการศึกษาไม่ควรก าหนดเวลาในการปฏิรูป 
เพราะเป็นเครื่องมือพัฒนาสังคม 

-  คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ต้องมีผู้แทนเยาวชน 
ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งหมด 

-  ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือท าให้เด็กอ่านออก เขียนได ้ผสมค าได้ 

-  ระบบรองรับการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา และการเข้า
ท างานในหน่วยงานของรัฐ 
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การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

- มาตรา 287 (1)  (3)  (4) 

การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

-  มาตรา 287 ให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง 

-  (4) ปรับเป็น “ปรับปรุงกลไกและกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง” 

-  มาตรา 287 (1) การจัดการขยะ ให้มีการติดตามโดยใช้ 
GPS, (3) ควรมีกองทุนที่เก็บจากผู้ได้รับสัมปทาน หรือผู้ที่จะ
ท าความเสียหายในอนาคต เพ่ือน าไปฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
หรือเยียวยาผู้เสียหาย 

การปฏิรูปด้านพลังงาน 

-  มาตรา 288 (1) ให้ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิง
ธรรมชาติเป็นทรัพยากรของชาติและประชาชน    
มีไว้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน (4) รัฐต้อง
สนับสนุนการเข้าถึงพลังงานทดแทนแก่ประชาชน 

การปฏิรูปด้านพลังงาน 

-  มาตรา 288 (3) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นควรคัด
จากคนที่เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมท่ีท างานด้านพลังงาน
โดยตรง  

-  ให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทางเลือก เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ และประชาชนเข้าถึง 

ปฏิรูปด้านแรงงาน 

-  มาตรา 289 

ปฏิรูปด้านแรงงาน 

-  มาตรา 289 อยากให้รัฐมีการรับรองอนุสัญญา ILO  และ
ให้ยกระดับคุณภาพแรงงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ AEC 

-  การปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ ไม่มีการ
แทรกแซงจากส่วนกลาง 

-  อยากให้ปฏิรูปกระทรวงแรงงาน มีการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยเรื่องนายจ้าง 

การปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาค 

-  

การปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาค 

-  (2) ให้เน้นการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยต้องก าหนดเป้าหมายและการ
ด าเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอย่างชัดเจน และ
ยกระดับธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจให้ได้ระดับสากล 
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-  ก าหนดบทบาท ภารกิจ หน่วยงานของรัฐในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน โดยแยกให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจ ทีม
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจแทนรัฐ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลและป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงทาง
การเมือง คณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจต้องประกอบด้วย
การมสี่วนร่วมจากผู้บริโภคภาคประชาชน และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

-  จากหลักคิด “รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสร้างดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจชาติและการครองชีพของประชาชน” ปัญหาเกิด
จากคนไม่ใช่องค์กร ระบบการบริหารจัดการจะดีเพียงใด  
ถ้าคนก ากับ บริหารจัดการไม่ดีก็เสียหายได้ การยุบ/ขาย
องค์กรไม่ใช่การแก้ปัญหา องค์กรไม่ผิด แต่คนเป็นผู้กระท าผิด 
มิเช่นนั้นประเทศไทยต้องยุบ/ขายประเทศกระนั้นหรือ? 

-  (4) แก้ไขเพ่ิมเติม** เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ลงสู่ชุมชน จ าเป็นต้องมมีาตรการที่ชัดเจน ควรจัดให้แก่
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
ไทยอย่างชัดเจน 

การปฏิรูปเศรษฐกิจรายภาค 

-  กระจายการถือครองที่ดิน มาตรา 293 (2) 

-  การให้หลักประกันความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการโดยเฉพาะความปลอดภัยของอาหาร (อยาก
ให้คงไว้) 

การปฏิรูปเศรษฐกิจรายภาค 

-  มาตรา 293 (2) การถือครองที่ท ากิน อยากให้เพ่ิมค าว่า ที่
อยู่อาศัย เพ่ือกระจายการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
และเพ่ิม “การคุ้มครองสิทธิของประชาชน”  

-  อยากให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับท่ีดินให้ทันสมัยมากขึ้น   

-  เพ่ิมคูคลองเพ่ือการเกษตร 

-  มาตรา 293 เพ่ิม “ยกเลิกสารเคมีบางประเภท” ต้องมี
มาตรการก ากับ / จัดการผู้ประกอบการ มีตัวแทนภาค
ประชาสังคมเข้ามาดูแล เสนอให้ควบคุมและจัดเก็บภาษี
น าเข้าสารเคมีเกษตรให้สูงขึ้น 
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-  (7) ตัดค าว่า “โลจิสติกส”์ ออก เพ่ิมค าว่า “การจัดการสินค้า” 

-  ให้การยึดถอืครองที่ดินของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

-  เสนอให้มีการตรากฎหมายหรือห้ามไม่ให้ต่างชาติหรือ
ผู้แทนต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดิน 

-  เสนอให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าในส่วนของการ
ถือครองที่ดิน 

-  เสนอให้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองที่ดินของเกษตรกรที่
จะถูกยึด 

การปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

-  พอใจมาตรา 294 (1), (2), (3), (4)  
โดยเฉพาะ (4) 

การปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

-  ก าหนดให้ผู้รับบริหารสาธารณสุขที่มีอายุ 70 ปี ไม่ต้องรอ
คิวการรักษา  

-  ทุกคนสามารถเข้าถึงการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม 

-  ให้องค์กรอิสระตามมาตรา 60 เข้ามาดูแลเรื่องสาธารณสุข
อย่างจริงจัง 

-  การควบคุมค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเป็นธรรม 

-  เพ่ิมเติมเรื่องกองทุนสุขภาพของ กทม. 

-  ประชาชนควรมีทางเลือกในการรับบริการที่หลากหลาย  

-  ผู้ให้บริการไม่ควรปฏิเสธเรื่องการประกันสุขภาพ 

-  มาตรา 294 (1) เร่งพัฒนาระบบสุขภาพ ให้ชุมชนและ
องค์กรบริหารท้องถิ่นเป็นผู้จัดการบริหารระบบสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิเอง และให้รัฐโอนภายใน 10 ปี 

การปฏิรูปด้านสังคม 

-  มาตรา 295 (4) 

-  มาตรา 295 ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้น 

การปฏิรูปด้านสังคม 

-  ปฏิรูปสังคม ยกเลิกความมี/จน ต้องตัด มาตราสังคม
สงเคราะห ์เปลี่ยนเป็นสิทธิพ้ืนฐาน   

-  มาตรา 295 (4) ปรับเป็น** จัดท าแผนระยะยาวและ
ด าเนินการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 
โดยเฉพาะ การจัดให้มีระบบบ านาญแห่งชาติ ประกอบด้วย
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การพัฒนาเบี้ยยังชีพให้เป็นบ านาญพ้ืนฐาน พัฒนาระบบ
การออม ส่งเสริมประชาชนให้จัดสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่
เพ่ือให้....ตัดค าว่า “ไม่มีรายได้เพียงพอ...” ออก 

-  เสนอให้ตราพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน สวัสดิการ
สังคม เพ่ือจะได้ดูแลคนในสังคมได้อย่างทั่วถึง 

-  (5) ตัด “ความปลอดภัยของอาหาร” ออก เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรา 60 

-  มาตรา 295 เสนอให้ภาครัฐให้ความส าคัญด้านการบริการ
สาธารณะ  โดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาสังคม   

-  อยากให้มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นดูแลตนเองและ
การจัดสวัสดิการของชุมชน 

-  เพ่ิมค าว่า ที่อยู่อาศัย เข้าในรัฐธรรมนูญ มิใช่เน้นแต่เรื่อง
ของที่ดินเท่านั้น 

-  เสนอให้รัฐให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการลงทุนและจัดท าบริการสาธารณะ 

การสร้างความปรองดอง 

-  

การสร้างความปรองดอง 

-  มาตรา 297 เสนอให้ตราพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน 
สวัสดิการสังคม เพ่ือจะได้ดูแลคนในสังคมได้อย่างทั่วถึง 

-  มาตรา 297 ให้มี พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ที่เหลือตัดออก
ทั้งหมด 

-  ใช้นโยบายสร้างปลูกฝังส านึกพลเมือง มองเป็นกระบวนการและ
ต่อเนื่องยาวนาน 

อ่ืนๆ  

-  สนับสนุนการมีภาค 4 เป็นภาคพิเศษ และเห็น
ด้วยกับการปฏิรูปและการปรองดองเป็นอย่างยิ่ง 

อ่ืนๆ  

-  ให้มีงบประมาณในการท าวิจัยในทุกเรื่อง อย่างน้อย  
1 เปอร์เซ็นต์ของ GDP 
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-  หมวดปฏิรูปควรคงไว้ และควรเชื่อมกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐเพ่ือการันตีว่าจะคงยังอยู่ในระยะยาว 

ท่านจะน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ได้อย่างไร 

- จดัเวทีเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจต่อคนในชุมชน เช่น เรื่องสิทธิ 

- ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญด้านสื่อให้เยอะ โดยเฉพาะเผยแพร่ในชุมชนให้มากข้ึน 

- เครือข่ายแรงงาน จะยื่นหนังสือสนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

- ขยายผลในพ้ืนที่โดยใช้กระบวนการพูดคุย มีการแถลงข่าว 

- น าเรื่อง สิทธิพลเมือง ไปชี้แจง 

 

 


