๑๖. จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติที่ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดเป้าหมายและ
กรอบการพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยให้รัฐบาลและ
ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อ
ความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในระยะยาว
๑๐. ประชาชนรู้ตัวผู้มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าก่อนลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง
๑๑. กำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง
๑๒. จัดให้องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่ถ่วงดุลและตรวจสอบการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันองค์กรอิสระก็จะถูกตรวจสอบได้ดว้ ยเช่นกัน
๑๓. กำหนดให้องค์กรอิสระต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละองค์กร
๑๔. วางขั้นตอนการปฏิรูปประเทศที่มีปัญหาหมักหมมมานานในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะ ด้านการศึกษา กระบวนการยุติธรรมฯ ให้เสร็จภายใน ๕ ปี
และการลดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันของคนจนกับคนรวย คำนึงถึง
ปากท้องประชาชน การทำมาหากิน การจัดสรรที่ดินทำกิน และการดูแล
สุขภาพตั้งแต่ในท้องแม่ไปจนแก่เฒ่า
๑๕. ให้มีแนวทางสร้างความเป็นธรรม เช่น การวางกลไกในการกระจายการ
ถือครองทีด่ นิ การจัดสรรทรัพยากรน้ำ การช่วยเหลือชาวไร่ ชาวนา ให้พงึ่ พา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
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๑๗. กำหนดให้รฐั ต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มกี ารบ่อนทำลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด
๑๘. สร้ า งกลไกที่ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณของรั ฐ รั่ ว ไหลไปใน
ระหว่างทางก่อนถึงมือประชาชน
๑๙. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒๐. กำหนดให้ ก ารปกครองและการบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น มี ค วามโปร่ ง ใส
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน และประชาชนมีสว่ นร่วมในการเสนอ
ความต้องการและตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๑. ให้มกี ลไกเพือ่ เป็นทางออกในกรณีทปี่ ระเทศเกิดปัญหาทางการเมือง โดยให้
องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน

สามารถอ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มได้ที่
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สรุปสาระสำคัญบางประการในร่างรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ ๑ เรื่องสำคัญที่ประชาชนและสังคม
			 จะได้รับจากร่างรัฐธรรมนูญ

๑. ประชาชนทุ ก คนได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตั้ ง แต่ ใ นท้ อ งแม่
ไปจนแก่เฒ่า ประเด็นสำคัญที่คุ้มครอง เช่น มารดาได้รับความคุ้มครอง
ในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร
๒. เด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การดู แ ล และพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบและได้ ม าตรฐาน
ก่อนเข้าเรียนอนุบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา ๒ ปี และให้เรียนตั้งแต่
อนุบาลหนึ่งเรื่อยไปจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) เป็นเวลา ๑๒ ปี
อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมเวลาที่ได้รับการดูแลโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จา่ ย ๑๔ ปี เมือ่ จบการศึกษาภาคบังคับเด็กทีอ่ ยากเรียนต่อต้องได้เรียน
โดยรัฐอาจจัดการศึกษาฟรีจนจบ ม.๖ หรือปริญญาตรีก็ได้ โดยให้รัฐ
จัดตั้งกองทุนขึ้นมาสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการได้รับ
การศึกษาระหว่างคนมีกบั ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ โดยกองทุนจะสนับสนุนฟรี
หรือให้กู้ยืมก็ได้
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รัฐต้องพัฒนาคุณภาพคน

ประชาชนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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๓. ประชาชนทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคกันโดยครอบคลุมการป้องกันโรค รักษาพยาบาล
และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ และผู้ ย ากไร้ ย่ อ มได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข จากรั ฐ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๔. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ได้รับการคุ้มครองหรือ
อำนวยความสะดวก เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต และใช้สิทธิเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น
๕. ผู้ท่ีมีอ ายุ ห กสิ บ ปี ข้ึน ไปและไม่ มีร ายได้ พ อเลี้ย งชี พ มี สิท ธิ ไ ด้ รับ ความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
๖. ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าจากการปฏิรูปตำรวจอย่าง
เร่งด่วน และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและ
มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน
๗. ประชาชนและชุมชนมีสิทธิได้รั บ ทราบและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ เสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์
ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว และยังมี
สิทธิและได้รับการคุ้มครองในการติดตาม เร่งรัด ร้องทุกข์หรือฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐ
๘. ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งในระดับชุมชน
ท้องถิ่น และระดับประเทศ ตั้งแต่การเสนอให้ดำเนินการอันเป็นประโยชน์
ต่ อ ประชาชนหรื อ ชุ ม ชน การตรวจสอบการทำงานและชี้ เ บาะแส
การทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานของรัฐ
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ส่วนที่

๒

เรื่องเด่นอื่นๆ ในร่างรัฐธรรมนูญ

๑. กำหนดให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง โดยเรื่องใด
ที่มิได้ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ประชาชนย่อมมีสิทธิ
ทำได้ ตราบเท่าที่ไม่เป็นอันตรายกับสังคมหรือละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของคนอื่น
๒. รั บ รองสิ ท ธิ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนอย่ า งชั ด เจน และ
เพิ่มสิทธิใหม่ๆ ให้กับประชาชนและชุมชนขึ้นอีก เช่น
กำหนดให้ รั ฐ จั ด ให้ มี พื้ น ที่ ส าธารณะสำหรั บ กิ จ การเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ
		 วัฒนธรรม และส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วม
		 ในการดำเนินการ
มีสิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
		 ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนั ดีงามทัง้ ของท้องถิน่ และของชาติ
		 จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
		 และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดอันจะ
		 เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน
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๓. มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการ
		 ทีแ่ ตกต่างกัน ของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทัง้ นี้ เพือ่ ความเป็นธรรม
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนา
		 ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
		 ประกอบกัน
๔. กำหนดให้รัฐต้องทำหน้าที่ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ทุกคนโดยทีป่ ระชาชนแต่ละคนไม่ต้องร้องขอใช้สิทธิเหมือนที่ผ่านมา
๕. วางระบบการเมือง ป้องกันคนโกงไม่ให้เข้ามาทำงานการเมืองอย่างเข้มข้น
เด็ดขาด ตั้งแต่ไม่ให้สมัครผู้แทน และเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง ก็วางกลไก
การตรวจสอบโดย รัฐสภา องค์กรอิสระ และภาคประชาชนอย่างเข้มข้น
พรรคการเมื อ งจึ ง ต้ อ งคั ด เลื อ กคนใจซื่ อ มื อ สะอาดเข้ า มา เมื่ อ คนดี
มาทำงานทางการเมือง การบริหารบ้านเมืองก็จะโปร่งใสมีคุณภาพ
๖. ให้ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนมีสิทธิเสมอภาคทางการเมือง หนึ่งคน หนึ่งเสียง
ไม่ว่าจะเลือกใคร พรรคการเมืองใด ทุกคะแนนมีความสำคัญ
๗. เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
๘. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
โดยให้คนทุกกลุ่มทุกอาชีพลงสมัคร ส.ว. ได้
๙. วางกลไกให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองของประชาชน โดยกำหนดให้
การบริหารพรรคการเมืองต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
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