
ร่าง รธน. ม.ค. 59
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01.02.2016

กรธ.
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01.02.2016

กรธ.

แนวคิด
v อะไรที่คิดว่าประชาชน “ต้องทํา” เป็น “หน้าที่”  

แต่ต้องไม่ละเมิดผู้อ่ืน 
 

v อะไรที่เลือกได้เป็น “สิทธิ”  
ซ่ึงอาจมี “เง่ือนไข” ของการใช้สิทธิ 
 

v อะไรที่รัฐต้องทําเป็น “หน้าที่ของรัฐ” 
v อะไรที่รัฐควรทํา แต่จะทําเม่ือไรเป็นอีกเรื่องหน่ึง 

เป็น “แนวนโยบาย” ของรัฐ 
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01.02.2016

กรธ.

บททั่วไป
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเดียว ซ่ึงมีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โดยใช้อํานาจอธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 

ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแทนประชาชนผ่านทาง  
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
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01.02.2016

กรธ.

พระมหากษัตริย์
หลักการไม่เปล่ียนแปลง 
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01.02.2016

กรธ.

สิทธิ
เสรีภาพ 
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01.02.2016

กรธ.

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
แม้ไม่ได้เขียนไว้ใน รธน.

หากจะจํากัด
ต้องตราเป็นกฎหมาย 

เท่าน้ัน
ทุกคนได้รับการคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมาย 
อย่างเท่าเทียมกัน

แต่ต้องไม่กระทบ
สิทธิของผู้อ่ืน
และไม่กระทบ

ความม่ันคงของประเทศ
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01.02.2016

กรธ.มีอะไรใหม่ในรัฐธรรมนูญ
หลักการ 

ประชาชน 
 

v คุ้มครองเพิ่มเติมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล 
v คงหลักการเดิม : ไม่อาจใช้สิทธิเสรีภาพ

เพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เพ่ิมเติม : กระบวนการกล่ันกรอง 

 

เสรีภาพของสื่อมวลชน 
 

v ให้ความสําคัญกับการประกอบอาชีพ 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

v เม่ือส่ือตรวจสอบเขาได้ 
ส่ือก็ควรถูกตรวจสอบได้เหมือนกัน 

NGO 
 

v สิทธิในการดําเนินการเพื่อรักษาภูมิปัญญา
จารีตประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

อะไรที่ไม่ห้ามไว้ใน รธน.  
บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะทําได้ 

เดิม : ถ้าไม่ได้กําหนดไว้ใน รธน. 
ก็จะไม่ได้รับรอง 

v ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายพัฒนาประเทศ
v กําหนดหน้าที่รัฐ ทั้งหน้าที่พื้นฐานและหน้าที่

ทําให้สิทธิประชาชนจับต้องได้  
v การศึกษาของเด็กก่อนถึงปฐมวัย เน้นให้เป็น

คนดี มีวินัย และเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด 
v การปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย
v รัฐพึงอุปถัมภ์พุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน

 

รัฐ



01.02.2016

กรธ.มีอะไรใหม่ในรัฐธรรมนูญ

v ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายพัฒนาประเทศ
v กําหนดหน้าท่ีรัฐ ท้ังหน้าท่ีพื้นฐานและหน้าท่ีทําให้สิทธิประชาชนจับต้องได้  
v การศึกษาของเด็กก่อนถึงปฐมวัย เน้นให้เป็นคนดี  

มีวินัย และเช่ียวชาญได้ตามความถนัด 
v การปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย
v รัฐพึงอุปถัมภ์พุทธศาสนา และศาสนาอื่น 
v    ให้ความสําคัญกับการประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของส่ือ 

   และเม่ือส่ือตรวจสอบเขาได้ ส่ือก็ควรถูกตรวจสอบได้เหมือนกัน 
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01.02.2016

กรธ.

หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
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01.02.2016

กรธ.หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 

หน้าท่ี ใหม่ตาม รธน.

ประชาชน
v ต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของผู้อ่ืน 

v ไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ในลักษณะที่จะก่อให้เกิด 
ความแตกแยกในสังคม 

v ต่อต้านการทุจริตและ 
การประพฤติมิชอบ

v ปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม

v เข้ารับการศึกษาอบรมใน
การศึกษาภาคบังคับ รัฐฝ่าฝืนหรือไม่ทําตามหน้าท่ี

รัฐ
v พิทักษ์รักษาสถาบันกษัตริย์ เอกราช และอธิปไตย 
v ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
v ให้เด็กได้เรียนหนังสือภาคบังคับตามความถนัด โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
v ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
v ให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
v คุ้มครองและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
v รับฟังประชาชนหรือชุมชนในกิจการท่ีกระทบวิถีชีวิต สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม  

พร้อมท้ังเยียวยาความเสียหาย  
v เปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ 
v ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกันเพ่ือปกป้องสิทธิของตน
v รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคล่งครัด  
v วางมาตรการกลไกขจัดทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
v การดูแลรักษาคลื่นความถ่ี และสิทธิในวงโคจรเพ่ือประโยชน์ของชาติ 

และประชาชน 

v ศาล รธน.

หน้าท่ี ใหม่ตาม รธน.

v ศาลแพ่ง v ศาลปกครอง v ศาลอาญา

สิทธิที่ประชาชนพึงมี ทําให้เป็นสิ่งที่ “จับต้องได้”
โดยให้เป็น “หน้าท่ีของรัฐ” 
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01.02.2016

กรธ.แนวนโยบายแห่งรัฐ
v มียุทธศาสตร์ชาติ 
v ช่วยเหลือทางกฎหมาย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
v อนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม 
v คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
v มีมาตรการหรือกลไก ทําให้เกษตรกร

ประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
v พึงอุปถัมภ์ และคุ้มครองพุทธศาสนาและ

ศาสนาอ่ืน รวมทั้งปกป้องการบ่อนทําลาย
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
มีส่วนร่วม 

v คํานึงความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง 
v ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ 
v ประชาชนมีโอกาสรับประโยชน์

จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

v ไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่ 
เพ่ือรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ส่วนรวม 
การจัดสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ 

v มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น ปรับปรุง/ยกเลิก  
เมื่อหมดความจําเป็น หรือเป็นภาระประชาชน 

“แนวทางรัฐตรากฎหมาย & กําหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน” 
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01.02.2016

กรธ.รัฐสภา

วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร

200 คน 500 คน

ส.ส. 
แบบแบ่งเขต

ส.ส. 
แบบบัญชีรายช่ือ

350 คน 150 คน

ครั้งเดียว
บัตรเดียวกา

วาระ 5 ปี
วาระ 4 ปี
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01.02.2016

กรธ.แนวคิดสําคัญ 
เก่ียวกับระบบการเลือกต้ังแบบใหม่
1.  ทุกคะแนนมีความหมาย ทําให้เกิดกําลังใจไปใช้สิทธิ 
2.  คํานึงถึงท้ังคนและพรรค เพื่อให้ได้คนดี พรรคที่เข้มแข็ง 
3.  ให้ประชาชนแต่ละกลุ่ม พออยู่ร่วมกันได้ โดยไม่รู้สึกว่า  

 ใครเป็นผู้แพ้ ใครเป็นผู้ชนะ

วิธีการเลือกตั้ง ส.ส.  
ระบบจัดสรรปันส่วนผสม
ü ใช้บัตรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใบเดียว
ü ทุกคะแนนมีความหมาย 

ทุกคนได้ประโยชน์ 
ü  จัดสรร ส.ส. ให้ทุกพรรค

ตามสัดส่วนคะแนนที่แต่ละพรรคได้ 
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01.02.2016

กรธ.

คุณสมบัติ
ส.ส.
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01.02.2016

กรธ.

ลักษณะต้องห้ามของผู้ใหญ่บ้าน 
 

v เป็นผู้มีอิทธิพล หรือเสื่อมเสียศีลธรรม 
v เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุด ว่าเคยทําผิดใน

หน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้ใหญ่บ้าน  
(เช่น กฎหมายป่าไม้, ป่าสงวน, สัตว์ป่า, อุทยาน
แห่งชาติ ศุลกากร ท่ีดิน ท่ีสาธารณประโยชน์ 
อาวุธปืน/ระเบิด การพนัน ยาเสพติด การเลือกต้ัง 
และ เจ้าสํานัก) 
 

แม้แต่อาชีพ Taxi และ ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังมีข้อห้าม 
 

คุณสมบัติ ส.ส. จึงไม่ควรตํ่ากว่า Taxi และ ผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะต้องห้ามของ Taxi
 

v เคยติดคุก เคยทําผิดตามกฎหมาย เช่น
ความผิดต่อเพศ ร่างกาย ทรัพย์ และเสรีภาพ  
(ข่มขืนกระทําชําเรา อนาจาร ทําร้ายร่างกาย  
ฆ่าผู้อ่ืน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และกักขัง
หน่วงเหนี่ยวผู้อ่ืน) 

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. 
v ต้องคําพิพากษาให้จําคุก และถูกคุมขังอยู่ตาม

หมายศาล 
v เคยรับโทษจําคุกแต่พ้นโทษยังไม่ถึง10 ปี

(เดิม 5 ปี) นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ความผิดโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

v เคยถูกส่ังให้พ้นจากราชการ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

v เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ 

v เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือกระทํา
ความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เพ่ิมขึ้นใหม่) 

v เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าทําทุจริตเลือกตั้ง 
(เพ่ิมขึ้นใหม่) 

v เคยถูกศาลส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง 
v  เคยพ้นจากตําแหน่งจากการใช้งบโดยมิชอบ 

เปรียบเทียบลักษณะต้องห้ามของ ส.ส. เปรียบเทียบกับอาชีพอื่น
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01.02.2016

กรธ.

หากเขตใดมีคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด (Vote No) 
มากกว่า คะแนนผู้ที่สมัครได้รับ ต้องให้เลือกตั้งใหม่

(ผู้สมัครเดิมลงเลือกใหม่ไม่ได้)

ส.ส. แบบแบ่งเขต

ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ

350คน

150คน

คะแนนรวมของ
ทุกพรรค มีผลต่อ 
ส.ส. บัญชีรายชื่อ

กา คร้ังเดียว
บัตรเดียว

กล่อง 
ใส่บัตร
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01.02.2016

กรธ.

พรรคการเมืองต้องทําบัญชีรายชื่อโดย
• กระจายตามภูมิภาค
• สมาชิกพรรคมีส่วนร่วม
• เสมอภาคระหว่างชาย หญิง

คะแนนเสียงที่ทุกพรรค
ได้รับทั้งประเทศ

500
A=

คะแนนทั้งประเทศของ 
แต่ละพรรค = B

แบบบัญชีรายชื่อท่ีมา ส.ส.

150คน

A

จํานวน ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อของพรรค

B ส.ส.แบบแบ่งเขต
ของแต่ละพรรค =-

(จํานวน ส.ส. 
ที่พรรคนั้นพึงมี)

วิธีคํานวณ ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ

(คะแนนเสียงต่อ 
ส.ส. 1 คน)

ถ้าพรรคมี ส.ส. แบบ
แบ่งเขตมากกว่า ส.ส. 

ที่พึงมีอยู่แล้ว

ไม่ได้รับการจัดสรร
แบบบัญชีรายชื่อ
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01.02.2016

กรธ.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. มีสัญชาติไทย หรือกรณีแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไทย 
    มาไม่น้อยกว่า 5ปี 
2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง  
    (เดิม - มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกต้ัง) 

3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 90 วัน 

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
2. ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
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กรธ.

ที่มาของ

ส.ว.
20
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กรธ.

(แบ่งกลุ่มตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ หรือการทํางานด้านต่าง ๆ)

มา จากไหน ? 
ประชาชนผู้มาสมัครเลือกกันเอง

200 คน วาระ 5 ปี วาระเดียว

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก 
เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบ รธน. 

คุณสมบัติ
v สัญชาติไทยโดยการเกิด 
v 40 ปี บริบูรณ์ ในวันสมัคร 

v ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ * 
v ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ที่สมัคร *

*(หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. ประกอบ รธน.)

ส.ว.
ลักษณะ ต้องห้าม

v สภาผัวเมีย : มีพ่อแม่ลูกคู่สมรสเป็น ส.ส. ส.ว.
หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  

v เคยเป็น ส.ส. / สมาชิกพรรคการเมือง 
รัฐมนตรี สภาท้องถิ่น ยังไม่เกิน 10 ปี
v เป็นตุลาการ ศาล รธน. หรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ

 

มีหน้าที่ อะไร ? 
v พิจารณาร่างกฎหมาย ซึ่งเปรียบเสมือน 

“สภาพลเมือง” ที่มีตัวแทนจาก 
ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน 

v เห็นชอบการแต่งต้ังผู้ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระ
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กรธ.
การเลือก ส.ว. ใหม่

เรื่องของประชาชน ประชาชนสมัครเอง-เลือกกันเอง-นักการเมืองไม่เกี่ยว

ประชาชนทุกกลุ่มของสังคม 
มีสิทธิสมัคร

สมัครได้ท่ีอําเภอ ท่ีมี
ภูมิลําเนาหรือทํางานอยู่

กกต. ตรวจสอบคุณสมบัติ  
และประกาศรายชื่อ

ระดับประเทศ 
เหลือ 200 คน

ระดับจังหวัด
จังหวัดละไม่เกิน 100 คน

ระดับอําเภอ
อําเภอละไม่เกิน 100 คน

กกต.
ประกาศผลการเลือก

ส.ว. จากประชาชนตัวจริง 

ผู้สมัครเลือกกันเอง
ไม่ให้เลือกกลุ่มตัวเอง 
ป้องกัน block votes
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กรธ.การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
ทําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และ ไม่ให้ทุจริต
 
ü ให้มีกฎหมายการเงินการคลังเพื่อเป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

 
ü วางกลไกป้องกันไม่ให้รัฐบาลกู้เงินมาใช้โดยไม่มีการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ

 
ü กําหนดบทลงโทษ สําหรับ ส.ส. ส.ว. ครม. ท่ีมีส่วนท้ังทางตรง หรือทางอ้อม

ในการใช้งบประมาณหรือจัดทําโครงการใดๆ
 
• ส.ส. ส.ว.   

- ส้ินสมาชิกภาพ ตัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย
 

• ครม.         
- พ้นท้ังคณะ ตัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

 

• จนท. รัฐ อนุมัติและดําเนินการโดยไม่ได้โต้แย้ง
- ชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย  
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กรธ.

คณะรัฐมนตรี
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กรธ.

1.  พรรคการเมืองส่งช่ือไม่เกิน 3 คน เพ่ือให้ประชาชนทราบก่อนการเลือกตั้ง 
2.  ช่ือหนึ่งเสนอได้โดยพรรคเดียว เสนอช่ือซ้ํากันไม่ได้ 
3.  พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายช่ือก็ได้ แต่จะไม่มีนายกฯมาจากพรรคนั้น 
4.  มาจากรายช่ือของพรรคท่ีมีสมาชิกได้รับเลือกเป็น ส.ส. ไม่น้อย      

 กว่าร้อยละ 5 ของ ส.ส. ท้ังหมด และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
5.  มี ส.ส. รับรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ ของ ส.ส. ท้ังหมด 
6.  มติเห็นชอบ ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึงของ ส.ส. ท้ังหมด 

ท่ีมานายกฯ
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กรธ.“การกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” 

ส.ส. ส.ว. นายกฯ และรัฐมนตรี  
(รวมถึงคู่สมรสและบุตร) 

รัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้อง
บริหารจัดการบริษัท/ 

ถือหุ้น / เป็นหุ้นส่วน/เป็นลูกจ้าง
ของผู้อื่น

(รวมถึงคู่สมรสและบุตร) 

เพื่อวางมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของนักการเมือง 

ห้าม 
• แทรกแซงหรือเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ได้รับสัมปทาน 
• รับเงินหรือประโยชน์ 
• ขัดขวางแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของส่ือ 
• ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบ 
• รับเงินหรือประโยชน์เป็นพิเศษที่ไม่สมควรได้จากหน่วยงานของรัฐ 
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กรธ.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : 
อิสระ เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ

v กกต.
ดูแลการเลือกตั้ง / การออกเสียงประชามติ 

v ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ตรวจสอบเม่ือมีผู้ได้รับความเดือดร้อน 
หรือไม่เป็นธรรม 

v ป.ป.ช. 
ตรวจสอบทุจริต ชี้มูลความผิด 

v คตง. 
ดูแลวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 

v กสม. 
ตรวจสอบ รายงาน การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ร่วมกับ ศาลรัฐธรรมนูญ กําหนด
“มาตรฐานกลางทางจริยธรรม”
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กรธ.

v คณะกรรมการสรรหา  
-- มี ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน 
-- ไม่อนุญาตให้คนในองค์กรอิสระ หรือเคย
ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ เป็น/เคยเป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นคณะกรรมการ        

      สรรหา
(เพ่ือป้องกันการชี้นําหรือครอบงํา) 

องค์กรอิสระ 

หลักการ
 

v เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดําเนินการหรือ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 

v การปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจ ต้องเที่ยงธรรม 
กล้าหาญ ปราศจากอคติ 

v ศาล รธน. และองค์กรอิสระร่วมกันกําหนด 
“มาตรฐานกลางทางจริยธรรม”* ใช้กับ 
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการ/
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของ 
ศาล รธน. และองค์กรอิสระ / ส.ส. / ส.ว. / ครม.  

v มี “สํานักงาน” เป็น “หน่วยงาน
ธุรการ”(ยกเว้น คตง.) เพื่อช่วยอํานวย
ความสะดวก โดยมี “เลขาธิการ” เป็น
ผู้บังคับบัญชาหน่วยธุรการ 

* แต่ละหน่วยสามารถกําหนดมาตรฐานสําหรับแต่ละ
องค์กรเพิ่มเติมได้ โดยต้องไม่ขัดกับมาตรฐานกลาง

หลักการ 
“ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ” 

ผู้ดํารงตําแหน่งฯ มาจากไหน?  
มีท้ังเปิดรับสมัคร และการสรรหา 

หลักการของ “องค์กรอิสระ” และ
“ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ” 

คุณสมบัติท่ัวไป
 
v สัญชาติไทยโดยมีการเกิด 
v อายุ 45– 70 
v การศึกษาไม่ตํ่ากว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
v ซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
v สุขภาพแข็งแรงพร้อม

ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ยกเว้น กสม.)

ลักษณะต้องห้าม 
 

v มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ ส.ส. 
v ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
v เคยรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที ่สุด 

เว้นแต่ ประมาท หรือ ลหุโทษ 
v เป็น/เคยเป็น ส.ส. ส.ว. ข้าราชการ

การเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกหรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง ในช่วง 
10 ปีก่อนสมัครหรือสรรหา 

v เป็น/เคยเป็น ตุลาการศาล รธน. หรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
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กรธ.

กกต. v เดิมเคยมี 5 คน เพิ่มขึ้นเป็น 7 คน
- จากการสรรหา 5 คน
- การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน 

v เพื่อให้ตรวจสอบการทุจริตในการเลือกตั้ง 
ให้เข้มข้นขึ้น  

v วาระ 7 ปี ได้วาระเดียว
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กรธ.หน้าท่ี และอํานาจ กกต. 
เก่ียวกับเลือกต้ัง ส.ส. และ ส.ว.

อํานาจการใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังชั่วคราว ส่ังให้เลือกต้ัง / ออกเสียงประชามติใหม่

เพื่อกําหนด 
และส่ังเล่ือนวันเลือกตั้ง

ร้องศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกต้ังหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

หน้าที่จัด / 
ดําเนินการ ให้มี
การเลือกต้ัง และ
การออกเสียง
ประชามติ

ส่ังระงับ / ยับย้ัง / แก้ไข
เปล่ียนแปลง /  ยกเลิกในกรณีเกิด

ความไม่เท่ียงธรรม

ควบคุมและให้เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย สุจริต เท่ียงธรรม
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กรธ.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

อํานาจหน้าที่ 
 
- เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระเกินสมควร 
  (แม้กฎหมายจะออกโดยชอบ แต่หากเดือดร้อนก็สามารถเสนอให้แก้ไขได้) 
 
-  แสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอให้ระงับความเดือดร้อน เม่ือมีคนเดือดร้อน หรือ
ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 
- เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
เม่ือเห็นว่ามีกฎหมาย คําส่ังหรือการกระทําท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

ท่ีมา - สรรหาไม่เกิน 3 คน วาระ 6 ปี วาระเดียว 
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กรธ.

ป.ป.ช.

vทํางานเร็วขึ้น  
 

vกรรมการถูกตรวจสอบได้ 
กระบวนการเดิม ตาม รธน. 50 

สรรหา 9 คน วาระ 9 ปี วาระเดียว 

v หน้าท่ีและอํานาจไต่สวนและให้ความเห็นในกรณี :  
รํ่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าท่ี ปกปิดบัญชี 
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 
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กรธ.คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน

ü สรรหา 7 คน 
ü วาระ 6 ปี วาระเดียว 
ü มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบ 
ü หน้าท่ีและอํานาจ 

• วางนโยบาย และเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน 
• ให้คําปรึกษาแนะนํา รวมถึงการแก้ไข ข้อบกพร่อง 

เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
• ลงโทษทางปกครอง กรณีทําผิดวินัยการเงินการคลัง 

ü มีระบบตรวจสอบท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 
• เสนอผลการตรวจสอบต่อ ส.ส. ส.ว. ครม. และเปิดเผย 

ต่อประชาชน 
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กรธ.

คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน้าที่และอํานาจ 
เพิ่ม “ช่องทาง” ช่วยเหลือบุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
v แสวงหาข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน แล้วจัดทํา 
รายงานเผยแพร่ 

v เสนอมาตรการป้องกันเยียวยา
ท่ีเหมาะสม 

v เสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 
v สร้างเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 

ครม. ต้องพิจารณาและดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 
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กรธ.

ศาล
• ตรวจสอบว่ากฎหมายใด 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
• วินิจฉัยปัญหาด้านอํานาจ

หน้าที่ของ รัฐสภา ครม. 
หรือ องค์กรอิสระ

พิจารณาพิพากษา 
คดีท้ังปวง เว้นแต่ท่ี
รัฐธรรมนูญให้อยู่ใน
อํานาจของศาลอื่น

พิจารณาพิพากษาคดี
ปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม 

ศาลปกครอง 

ศาลทหาร 
คดีอาญาซ่ึงผู้กระทําผิด
อยู่ในอํานาจศาลทหาร

และคดีอื่น ตามท่ี
กฎหมายกําหนด
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กรธ.องค์กรอัยการ 
ü อิสระในการพิจารณาส่ังคดี และการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้รวดเร็ว และเท่ียงธรรม 
ü อิสระในการบริหารบุคคลและงบประมาณ

อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีอาญา  
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐระดับสูง 

ต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
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กรธ.

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1. การจัดรูปแบบในแต่ละท้องถิ่น นอกจากวิธีและรูปแบบ 

ท่ีกฎหมายกําหนด ยังต้องคํานึงถึง 
 

 “เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน”

2. การบริหารงานของท้องถิ่น ต้องเปิดเผยและคํานึงถึง 
 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน”
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กรธ.

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
คงหลักการเดิม 
สาระสําคัญ 
 
v ห้ามแก้เพื่อเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ 
 

v เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา ครม. หรือประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน
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