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การบรรยายประกอบดวย 

โดยหลักการของรางรัฐธรรมนูญใหม พ.ศ. 2559  มีความสําคัญดังน้ี คือ รับรองความเสมอภาค  
และศักด์ิศรี ความเปนมนุษยไวในบททั่วไปเพื่อคลุมทุกเรื่องวาทุกคนตองเสมอภาคกนั และวางหลกัไววารัฐมีหนาที่ 
ทําสิ่งดี ๆ ใหแกบานเมือง เพื่อใหประชาชน/ชุมชนมีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน และการออกกฎหมายที่จํากัดสิทธิจะตอง
ผานการรับฟงความเห็นของประชาชน/ ผานรัฐสภา/ ตองไมขัดหลักนิติธรรม / ไมเกิน ความจาํเปน ประชาชน
และชุมชนขอใหศาลตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมายไดเสมอ การใชสทิธิเสรภีาพของคนทกุคน
ตองมีความรับผิดชอบตอผูอื่น สังคม และประเทศชาติ ไมใชใชอยางไรก็ไดตามใจชอบ เนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพตามศักยภาพของแตละคนที่แตกตางกัน และมีคุณธรรม เพื่อใหสอดคลองกับคุณลักษณะ  
ของประชากรในอนาคตทีต่องม ี" creativity-collaboration-talent และมีการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยกําหนดใหรัฐมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลที่ไมใชเรื่องลับเพื่อความโปรงใส เพื่อใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวม 
ในการตรวจสอบอยางจริงจัง  

สาระสาํคัญของการรางรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม พ.ศ. 2559 

 จากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ .ศ. ๒๕๕๗ เน้ือหาในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวไดกําหนดใหมี คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญจํานวน ๓๖ คน ซึ่งสรรหามาจากสภาปฏิรูปแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี  
และคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพื่อรางรัฐธรรมนูญถาวรฉบับใหม และกําหนดใหคณะกรรมาธิการฯ  
รางรัฐธรรมนูญใหเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นหรือขอเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแหงชาติ  
ซึ่งในวันที่ ๔ พฤศจกิายน  ๒๕๕๗ นายเทียนฉาย กีระนันทน ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติไดลงนามคําสั่งแตต้ัง
คณะกรรมาธิการฯ ซึง่มี  นายบวรศักด์ิ อุวรรณโณ เปนประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองจัดทํา  
รางรฐัธรรมนูญใหครอบคลมุตาง ๆ ตามทีม่าตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญช่ัวคราวกําหนด ซึ่งวาดวยกรอบในการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญ ๑๐ ประการ 

๑. การรับรองความเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบงแยกมิได 
๒. การใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่เหมาะสม  

กบัสภาพสงัคมของไทย 
๓. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการกํากับและควบคุมใหการใชอํานาจรัฐเปนไปเพื่อ  ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติและประชาชน 

๔. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและตรวจสอบใหผูเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวย
กฎหมายวาการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือเคยกระทําการอันทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
เขาดํารงตําแหนงทางการเมอืงอยางเด็ดขาด 

๕. กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทําใหเจาหนาที่ของรัฐโดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ  
พรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินกิจกิจกรรมโดยอิสระ ปราศจากการครอบงํา  
หรือช้ีนําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 



๖. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ 

๗. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมอยางย่ังยืน และปองกันการบริหารราชการแผนดินที่มุงสรางคานิยมทางการเมือง  
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

๘. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการใชจายเงินของรัฐใหเปนไปอยางคุมคาและตอบสนองตอประโยชน
สวนรวมของประชาชนโดยสอดคลองกับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศและกลไกการตรวจสอบและ
เปดเผยการใชจายเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 

๙. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันมิใหมีการทําลายหลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญจะไดวางไว 
10. กลไกที่จะผลักดันใหมีการปฏิรูปเรื่องสําคัญตาง ๆ ใหสมบูรณตอไป ใหคณะกรรมาธิการ  

ยกรา รัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเปนและความคุมคาที่ตองมีองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือองคกร  
ที่มากอต้ังข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่จําเปนตองมี ใหพิจารณามาตรการที่จะใหการ ดําเนินงานของ
องคกรดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย 

หลักท่ัวไป 
 หมวดที่ ๑ บททัว่ไป   
-  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวแบงแยกมิได 
-  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 -  อาํนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตรยิทรงใชอาํนาจผานทางรฐัสภา     
    คณะรฐัมนตร ีและศาล  

-  ทุกองคกรตองปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม 
-  ไดรับความคุมครอง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ เสมอกัน 
-  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

สถาบันพระมหากษัตริย 
 สถาบันพระมหากษัตริย คือ การดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิไดซึ่งทรงเปน
พุทธมามะกะ และอัครศาสนูปถัมภกดํารงตําแหนงจอมทัพไทย หมายความวา ผูใดจะฟองรองหรือหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพพระมหากษัตรยิไมได ผูที่ละเมิดตอพระมหากษัตริยถือวาเปนการกระทําผิดอยางรายแรง รัฐธรรมนูญ
บางฉบับไมยอมใหมีการนิรโทษกรรมแกผูกระทําการลมลางสถาบันพระมหากษัตริยก็มี 
 พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 
 1. พระราชอาํนาจในการยับย้ังพระราชบญัญตัิ รางพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแลว และนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ  ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  พระมหากษัตริยอาจทรง
ยับย้ังไดหากไมทรงเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติน้ัน  การยับย้ังทําได 2 วิธี คือ พระราชทานคืนมา   ใหรัฐสภา
พจิารณาใหมภายในเวลาทีร่ฐัธรรมนูญกาํหนดไว  ปกติรัฐธรรมนูญสวนใหญกําหนดไว  90 วัน และมีกรณีหน่ึง  
คือ ทรงเก็บไว  โดยไมดาํเนินการใดๆ  จนครบกําหนดซึ่งเทากับวาทรงไมเห็นชอบดวย  พระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริยจํากัดอยูแคการยับย้ังเทาน้ัน  ถารัฐสภาพิจารณาใหมและมีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียง  
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของรัฐสภา  ใหนายกรัฐมนตรีนํารางกฎหมายที่รัฐสภายืนยัน   
ข้ึนทูลเกลาฯ  ถวายอีกครั้ง  ถาพระมหากษัตริยไมทรงลงพระปรมาภิไธยในเวลาที่กําหนดไว  ใหนายกรฐัมนตรี  
นําพระราชบัญญัติน้ัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็จะมีผลบังคับใช แมจะไมมีพระปรมาภิไธยก็ตาม 
 2. พระราชอาํนาจในการแตงต้ังผูสาํเรจ็ราชการแผนดิน  ในกรณีที่พระมหากษัตริยเสด็จตางประเทศ
หรือไมอาจที่จะทรงบริหารพระราชภาระดวยเหตุใดก็ตาม พระองคทรงมีพระราชอํานาจที่จะแตงต้ังผูหน่ึงผูใด
เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค แตผูสําเร็จราชการแทนพระองคที่ทรงแตงต้ังข้ึนน้ันจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา การแตงต้ังผูสําเร็จราชการ ประธานรัฐสภาเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



 3.พระราชอาํนาจในการแตงต้ังคณะองคมนตรี  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  (พุทธศักราช  2534 ) 
กําหนดใหมีองคมนตรีข้ึนคณะหน่ึง  ประกอบดวยประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอีกไมเกิน  18 คน  
การแตงต้ังผูใดใหดํารงตําแหนงประธานองคมนตรีหรือองคมนตรีน้ัน  พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย  
ตามพระราชอธัยาศัย คณะองคมนตรีน้ีทําหนาที่เปนคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย  แตจะถวายคําปรกึษา
เมื่อพระมหากษัตริยทรงมีพระประสงคเทาน้ัน 

 สทิธแิละเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ  
แลวการใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการ  
น้ันไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวาน้ันไมกระทบกระเทือน  
หรือเปนอันตราตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยของศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมละเมิดสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติ  
ไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองคํานึงถึงหลักนิติธรรม  
ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ หรือกระทบตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย  
ของบุคคลมิได และตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตองมีผลใชบังคบเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึง  
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง 

 หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
 1. พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. ปองกันประเทศ และรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดิน  
 3.ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  
 4. เขารบัการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบงัคับ  
 5. รบัราชการทหารตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ  
 6. เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทําการใดที่อาจกอใหเกิดความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
 7. ไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือไปลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ  
 8. รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม  
 9. เสยีภาษีอากรตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ  

 10. ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

 หนาท่ีของรัฐ 
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่พึ่งมี เปนหนาที่ของรัฐที่ตองทําใหเปนสิ่งที่จับตองได หากรัฐฝาฝน  
ไมทําตามหนาที่ประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหตองทําและเปนความรับผิดของรัฐ 
 หนาที่ของรัฐมี ดังน้ี  
 1. พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช และอธิปไตย  
 2. จัดการศึกษา โดยเฉพาะภาคบังคับที่ไมเก็บคาใชจายและเปนไปตามความถนัด  
 3. บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
 4. คุมครองและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
 5. รับฟงประชาชนหรือชุมชนในกิจการที่กระทบวิถีชีวิต สุขภาพ หรือสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเยียวยา
 ความเสยีหาย  
 6. คุมครองสิทธิของผูบริโภค  



 7. รักษาวินัยการเงินการคลัง ขจัดทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 8. ดูแลรักษาคลื่นความถ่ี และสิทธิในวงโคจรเพื่อประโยชนของชาติและประชาชน  

 แนวนโยบายแหงรัฐ  
 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ หมายถึง แนวนโยบายข้ันพื้นฐานที่รัฐ ฝายบรหิาร หรือองคกรของรัฐจะตอง
ดําเนินการใหเกดิประโยชนกบัประเทศชาติและประชาชน  โดยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความสําคัญ  
หลายประการ ดังน้ี  
 1. มยีทุธศาสตรชาติ 
 2. ชวยเหลือทางกฎหมายผูยากไร ผูดอยโอกาส  
 3. คุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ  
 4. อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินศิลปวัฒนธรรม  
 5. ชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูยากไร  
 6. พึงอุปถัมภ และคุมครองพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  
 7. มีมาตรการหรือกลไก ทําใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 8. ประชาชนมีโอกาสรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วไปและเปนธรรม  
 9. มีกฎหมายเทาที่จําเปน ปรับปรุง/ยกเลิก เมื่อหมดความจําเปนภาระประชาชน  
 10. ไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตรักษาความมั่นคง ผลประโยชนสวนรวม  
การจัด สาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ 

 รัฐสภา 
 รัฐสภาคือ หนวยงานผูมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุดในการบริการประเทศ โดยมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (สส.) ทั้งหมด 500 คน แบงออกเปน สส.แบบแบงเขต 350 คน สส.บัญชีรายช่ือ 150 คน และสมาชิก
วุฒสิภา (สว.) ทั้งหมด 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความเช่ียวชาญ ประสบการณ 
อาชีพ ลักษณะหรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ ที่หลากหลายของสังคม 
 ห นาที่ของรัฐสภาคือ รับรองหรือไมรับรอง การตัดสินใจที่สําคัญในการบริหารประเทศดวยกา ร
ลงคะแนนเสียง และหนาที่อีกอยางของรัฐสภา คือตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลหรือแมกระทั่งจัดอภิปราย  
ไมไววางใจ และย่ืนถอดถอนรัฐบาล หากสมาชิกรัฐสภามีมีความเห็นวารัฐบาลทํางานไดไมดีพอ 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ไดมาจากการ กาบตัรใบเดียวไดทัง้ สส.แบบแบงเขตและแบบบัญชีรายช่ือ ซึ่ง สส.แบบแบงเขตผูไดรับ
เลือกต้ังตองมีคะแนนเสียงมากกวา VOTE NO ของคะแนนรวมของพรรคการเมอืงทีไ่ดมาคํานวณ 

 สมาชิกวุฒิสภา 
 แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
 1. อาํเภอ ม ี20 กลุม ประชาชนทุกกลุมของสังคมมีสิทธิสมัครในพื้นที่ของตน โดยมี กกต.ตรวจ
 คุณสมบัติ  
 2. จงัหวัด ม ี20 กลุม ๆ ละ 10 คน ซึ่งแบงออกเปนอําเภอละ 200 คน มาจากการคัดเลอืกกนัเอง
 เหลือจังหวัดละ 100 คน  
 3. ประเทศ กกต.ประกาศผล สว. 200 คน ซึ่งแบงออกเปนจังหวัดละ 100 คน มาคัดเลือกกันเอง
เหลือ  200 คน ทัว่ประเทศ 

 กลุมอาชีพ สว.  
 1. การบริหารความมั่นคง หรือการตางประเทศ  
 2. กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  
 3. การบัญชี การเงิน การคลัง หรือการงบประมาณ  
 4. การศึกษาหรือวิจัย  
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 5. การสาธารณสขุ  
 6. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 7. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วรรณกรรม การแสดง หรือการกีฬา  
 8. กสิกรรม หรือปาไม  
 9. ปศุสัตว หรือประมง  
  10. ลูกจาง ผูใชแรงงาน องคกรลูกจาง หรือองคกรนายจาง  
 11. การคุมครองผูบริโภค การสื่อสาร สื่อสารมวลชน  
 12. การประกอบธุรกิจ การคา หรือการธนาคาร  
 13. การประกอบอุสาหกรรม  
 14. การประกอบวิชาชีพ  
 15. สิ่งแวดลอม ผังเมือง ที่อยูอาศัย หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
 16. ทรัพยากรธรรมชาติหรือพลังงาน  
 17. องคกรชุมชน  
 18. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส หรือสตรี  
 19. ผูประกอบอาชีพอิสระ  
 20. บุคคลซึ่งทํางานหรือเคยทํางานในองคกรประชาสังคม  

 นายกรัฐมนตรี 
 นายกรัฐมนตรี คือ ตําแหนงหัวหนาของฝายบริหารในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภา เปนผูนําคณะรัฐมนตรี  มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน  ที่สําคัญเปนตําแหนงที่ไดรับ  
การโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ังจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนตําแหนงที่ทรงคุณคา  
และมีเกียรติยศอยางย่ิง 
 นายกรฐัมนตรมีาจาก  
 1. มาจาก สส.  
 2. มาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ จะเปน สส. หรือไมเปน สส. กไ็ด  
 3. ผูที่มีช่ือปรากฏในระบบบัญชีรายช่ือ  
 หมายความ วาผูไดรับการเสนอช่ือ จากระบบบัญชีรายช่ือ จะตองไดรับการโหวดจาก สส. ทั้งหมด 500 คน  
ในสภา และจะตองรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งหมายถึงพรรคการเมืองดวยทั้งน้ี  ไมไดหมายความวา สส. ระบบบัญชีรายช่ือ
ระดับที่ 1 จะไดรับการเสนอช่ือเปนนายกฯ เสมอไป เพราะถาพรรคการเมืองไดรับการแตงตั้ง สส. แบบแบงเขต  
ทั้งหมด ไมมี สส. แบบบัญชีรายช่ือเลย พรรคการเมืองน้ันก็ไมสามารถที่จะเสนอช่ือนายกฯ ได  
 คณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจํานวน 34 คนคณะรัฐมนตรีมีหนาที่ในการบริหาร
ราชการแผนดิน ดังน้ี 
 1. ปฏิบัติหนาที่และใชอํานาจและใชอํานาจดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผย  และมคีวา ม
รอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชนสวนรวม 
 2. ดูแลเกี่ยวกับเงินแผนดินตามกฎหมายดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐอยางเครงครัด 
 3. ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 4. สรางเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางเปนธรรมอยางผาสุก ดวยความสามัคคี 

มาตรการปองกันและตรวจสอบมิใหคนไมดีเขาสูระบบ 
 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูซึ่งจะเขามาดํารงตําแหนง เชน กรณี สส. /สว. /รมต. 
 1. ตองไมเคยตองหามใชสิทธิเลือกต้ังหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
 2. ทุจริตการเลือกต้ัง 



 3. เคยไดรับโทษจําคุกหรือถูกคําพิพากษาหรือคําสั่งวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
หรือใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินหรือความผิดบางประเภทที่มีผลตอความนาเช่ือถือของสังคม เปนตน 
 4. ทาํหนาทีอ่ยางถูกตอง โปรงใส เปดเผย ประชาชนตรวจสอบได 
 5. ไมใชตําแหนงหนาที่เขาไปกาวกาย หรือดํารงตําแหนง หรือแตงต้ังโยกยาย ในราชการประจํา  
เวนแตเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 6. ไมมีสวนไดเสียหรือเอื้อประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม 
 7. มีวินัยในการใชจายเงินของแผนดิน 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลรัฐธรรมนูญ คือ องคกรตุลาการที่จัดต้ังข้ึนครั้งแรกตาม รัฐธรรมนูญแหลงราชอาณาจักรไทย  

พ .ศ . ๒๕๔๐ แทนคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญที่ยุบเลิกไป และมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิ จฉัยปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ  
กับรัฐธรรมนูญ แตไมมีอํานาจหนาที่พิจารณาอรรถคดีทั่วไป 

องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 
กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๘ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคล 
ดังตอไปน้ี          
 1. ผูพพิากษาในศาล ฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาล ฎีกา   ซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุม
ใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนรบั จาํนวน ๓ คน 
 2. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนน
ลับ จาํนวน ๒ คน   
 3. ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญทางดานนิติศาสตรอยางแทจริงและไดรับ
เลอืกตามมาตรา ๒๐๖ ของรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒ คน 
 4. ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอื่น ๆ ซึ่งมีความรูและความ
เช่ียวชาญทางดานการบรหิารราชการแผนดินอยางแทจรงิและไดรบัเลอืกตามมาตรา ๒๐๖  
ของรัฐธรรมนูญจํานวน ๒ คน  

 หนาท่ีและอํานาจ 
 1. พิจารณาวิเคราะหความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือรางกฎหมาย 
 2. พิจารณาวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 3. พิจารณาวินิจฉัยใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระพนจากตําแหนง 
 4. หนาที่และอํานาจอื่นตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

 องคกรอิสระ 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๔ องคกร ไดแก 
 1. คณะกรรมการเลอืกต้ังน้ันในมาตรา ๒๒๙ – ๒๔๑ ไดบัญญัติไว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
  1.1  ออกประกาศหรอืวางระเบยีบกาํหนดการทัง้หลายอนัจาํเปนแกการปฏิบตัติามกฎหมาย 
  1.2  วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู  
ในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ และคํานึงถึงความสุจริต  
เที่ยงธรรม ความเสอมภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกต้ัง 
  1.3   กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุนทาง
การเงินโดยรัฐ การใชจายของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกต้ังรวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของ
พรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 



  1.4   มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
  1 .5  สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดข้ึนตามกฎหมาย 
  1.6  สั่งใหมีการเลือกต้ังใหมหรือออกสียงประชามติใหมในหนวยเลือกต้ังใดหนวยเลือกต้ังหน่ึง  
หรือทุกหนวยเลือกต้ัง เมื่อมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาการเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามติ  
ในหนวยเลือกต้ังน้ัน ๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  1.7   ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
  1.8   สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง  
ของประชาชน 
  1.9   ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการาเลือกต้ังมี
อํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากคนใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงาน
อัยการ พนักงานสอบสวนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน (มาตรา ๒๓๖) 
 ๒ . ผูตรวจการแผนดินไดบัญญัติไว มาตรา ๒๔๒ – ๒๔๕ ดังน้ีวา  ผูตรวจการแผนดินมีจํานวน ๓ คน  
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบ
รูและมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ 
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษใหผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึง
เปนประธานผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนอง  
พระบรมราชโองการแตต้ังประธานและผูตรวจการแผนดิน คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการ
แผนดินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน ผูตรวจการแผนดินมีวาระ
การดํารงตําแหนง ๖ ป นับต้ังแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  
ใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณ  
และดําเนินการอื่น (มาตรา ๒๔๒)  และผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
  2.1 พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี การไมปฏิบัติตามกฎหมาย  
หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการน้ันจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่  
ก็ตามและการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งน้ี ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 
   2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  
  2.3 ติดตาม ประเมนิผล และจดัทาํขอเสนอแนะในการปฏิบตัติามรฐัธรรมนูญ รวมตลอดถึง
ขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน 
  2.4 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีสภ า
ผูแทนราษฎร และวุฒสิภา ทกุป 
 3. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดบญัญตัไิวในมาตรา 246 – 251 
ดังตอไปนี้คือ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีกแปดคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภากรรมการปองกัน  
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ(มาตรา 246)  
และคณะกรรมการปอกนัการปราบปรามการทจุรติแหงชาติ คือ  



  3.1  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจาก
ตําแหนงเสนอตอวุฒิสภา 
  3.2  ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของ  
ผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืงสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืง 
  3.3  ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับ
เจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริ 
  3.4  ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ
หน้ีสินของผูดํารงตําแหนง 
  3.5  กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  3.6 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีสภา
ผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ทั้งน้ี ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 
  3.7  ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดบญัญตัไิวในมาตรา 252 – 254 ดังน้ี คือ การตรวจเงินแผนดิน
ใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังจากผูมีความ
ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงนิแผนดินการบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงนิการคลงั และดานอืน่ 
(มาตรา 252) และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน และมี
อํานาจแตงต้ังคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยการดําเนินการ  
ที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ และใหคดีที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกลาวเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง (มาตรา 253) 

เมื่อไดเห็นถึงองคกรอิสระที่มีบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.  2550 น้ันไดมกีระบวนการและมาตรการตรวจสอบต้ังแตการเขามาสูอาํนาจของนักการเมอืง  
โดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) และกระบวนการใชอาํนาจของรฐัโดย (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผนดิน (คตง.) นอกจากน้ันยังมีผูตรวจการแผนดินเปนอีกองคกรหน่ึงที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
รวมถึงการดําเนินการเรื่องจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเจาหนาที่ของรัฐ ถึงแมวา จะมีองคกร  
การตรวจสอบตามกฎหมายอยางเครงครัดก็ไมสามารถที่จะหยุดย้ังการทุจริตคอรรัปช่ันของนักการเมืองได  
ซึ่งกลไกทางดานกฎหมายและองคกรอิสระไมสามารถแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันได ดังน้ัน ที่สําคัญคือ  
ทําอยางไรจึงจะสงเสริมกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งและเปนการเมืองของภาค
พลเมืองอยางแทจริง 

การปกครองทองถ่ิน 
การปกครองสวนทองถ่ิน คือหนวยงานปกครองที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหน่ึง โดยปกติ

การปกครองสวนทองถ่ินจะเปดโอกาสใหประชาชนในเขตทองถ่ินน้ัน ๆ เลือกต้ังผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่  
เปนผูบริหารทองถ่ิน หรือเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเพื่อเลือกผูบริหารทองถ่ินอีกทีหน่ึง (เรยีกวาการเลอืกต้ังโดยตรง
หรอืโดยออมตามลาํดับ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจอิสระ  (autonomy) ในการบริหารจากรัฐ  
ไดในระดับหน่ึงตามขอบเขตทีก่ฎหมายกาํหนด 



การเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินโดยตรง คือการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ สามารถเลือกต้ัง
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตทองถ่ินของตนไดโดยตรง สวนการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินโดยออม 
สภาทองถ่ินจะทําหนาที่เลือกผูบริหารทองถ่ินแทนประชาชนในทองถ่ิน กลาวคือ ประชาชนในทองถ่ินจะทํา
หนาที่เพียงแคเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเทาน้ัน แลวสมาชิกสภาทองถ่ินจะทําหนาที่ในการเลือกต้ังผูบริหาร
ทองถ่ินอีกช้ันหน่ึง 
 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดมีกําหนดสาระสําคัญไว ดังน้ี  
 1. ความเปนอสิระตามหลกัแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  
 2. การจัดต้ังองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน และการกํากับดูแล  
 3. ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลงั และมอีาํนาจหนาทีข่องตนเองโดยเฉพาะ 
 4. การกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกสวนทองถ่ินอยางตอเน่ือง  
 5. การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถ่ิน และคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
 6. การบริหารงานบุคคลของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน  
 7. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ดังน้ีเพื่อความโปรงใสและความเปนธรรมในสังคม การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญถือเปนการ
สรางบรรทัดฐานของระเบียบและแบบแผนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบานเมือง ทุกคนที่อยูในสังคมมีความเสมอภาค
และศักด์ิศรีที่เทาเทียมกัน ทั้งยังเปนการปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการกระทําโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ผลการดําเนินงานรายงานโครงการจัดการความรู (KM) กรมธุรกิจพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เร่ือง “ รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของกับภาครัฐ ” (จัดทํารวมกับ กพร.)  

 1. ผูเขารวมโครงการ ทั้งหมด 43 คน คิดเปนรอยละ 96 ของจาํนวนเปาหมาย  
 2. สรุปผลการประเมินตามแบบสอบถาม 
 2.1  จํานวนผูเขาอบรม 43 คน เก็บแบบสอบถามได 33 ชุด คิดเปนรอยละ 76.00 
 2.2 ความพึงพอใจตอเน้ือหา และวัตถุประสงคของโครงการ  คาเฉลี่ย  4.06 อยูในระดับ  มากที่สุด   
 2.3 ความพึงพอใจในภาพรวม คาเฉลี่ย 4.21 อยูในระดับ มากที่สุด  
 2.4 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเฉพาะระดับ 4 และ 5 คิดเปนรอยละ 76.01 
 3. ปญหาและอุปสรรค  
 3.1 การประสานงานกบัวิทยากรคอนขางลาํบาก เน่ืองจากวิทยากรเปนคณะกรรมการ  
รางรัฐธรรมนูญมีภารกิจมาก 
 3.2 ผูเขารวมอบรมบางรายติดราชการ  
 4.  ขอเสนอแนะอื่นๆ  
      4.1 . ระยะเวลานอยไปควรมีระยะเวลาในการจัดการอบรมใหมากกวาน้ี โดยแบงเปนหัวขอใหชัดเจน ถาเปนไป
ไดควรจดัมากกวา 1 ครั้ง 
     4.2 . ขอใหจดัทาํ KM เรื่องน้ีอีก เพื่อใหบุคลากรไดรูและเขาใจขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยมากกวาน้ี และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติ  
ตามรัฐธรรมนูญ 
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