๖.

การเมืองไทยจะเป็นการเมืองที่เปิดเผย
และโปร่งใสยิ่งขึ้น

รูล้ ว่ งหน้าใครมีสทิ ธิเป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ว่าผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การเสนอชือ่
ให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง เป็ น
นายกรัฐมนตรีมีใครบ้าง
เมื่อทราบผลการเลือกตั้ง ประชาชนก็สามารถติดตามได้
ว่าผูท้ พ่ี รรคการเมืองประกาศว่าจะเสนอชือ่
ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับการเสนอชื่อหรือไม่
หากได้รับการเสนอชื่อ ก็จะทราบต่อไป
ว่าบุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบให้เป็น
นายกรัฐมนตรีหรือไม่

๗.

ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ
และมีขั้นตอนการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน

ประเทศพัฒนาอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติ วางขัน้ ตอน
กำหนดกลไกและผู้รับผิดชอบ ในการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่หมักหมมมานานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา
กระบวนการยุติธรรมฯ ให้เสร็จภายใน ๕ ปี และการลดความ
เหลือ่ มล้ำไม่เท่าเทียมกันของคนจนกับคนรวย คำนึงถึงปากท้อง
ประชาชน การทำมาหากิน
การจัดสรรที่ดินทำกิน และการ
ดูแลสุขภาพตั้งแต่ในท้องแม่
ไปจนแก่เฒ่า

๘.

ประเทศไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม
อย่างแท้จริง

ความเหลื่ อ มล้ ำ ระหว่ า งคนรวยกั บ คนจนจะลดลง
ร่างรัฐธรรมนูญวางกลไกให้มีการกระจายการถือครองที่ดินให้
คนจนมีที่ดินทำกิน การจัดการให้มีน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตร
การอุปโภคบริโภค ตลอดจน
การส่งเสริมให้ชาวไร่ชาวนา
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนถาวร
โดยส่งเสริมให้ยึดแนวทาง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๙.

การบริหารงานท้องถิ่นโปร่งใส
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

ท้องถิน่ เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ร่างรัฐธรรมนูญใหม่
กำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ข องประชาชน
ในการปกครองตนเองและการบริหารท้องถิ่นต้องโปร่งใส โดยมี
ช่องทางให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ·ŒÍ§¶Ôè¹
µÃÇ¨ÊÍº
ä´Œ
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ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ หรือ
ถอดถอนสมาชิก หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้

สามารถอ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มได้ที่

http://cdc.parliament.go.th
http://www.cdc.or.th
http://www.dopa.go.th

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

เรื่องสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญใหม่
ทุกคนเท่าเทียมกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่
บัตรทองไม่หายไปไหน แต่จะคุ้มครองเพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
ปราบโกงอย่างจริงจัง
การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
ทุกคนเสมอภาคทางการเมือง
และเปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง
การเมืองไทยจะเป็นการเมืองที่เปิดเผย
และโปร่งใสยิ่งขึ้น
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ
และมีขั้นตอนการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน
ประเทศไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง
การบริหารงานท้องถิ่นโปร่งใส
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

๑.

ทุกคนเท่าเทียมกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่

๒.

บัตรทองไม่หายไปไหน
แต่จะคุ้มครองเพิ่มขึ้น

มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ร่างรัฐธรรมนูญคุ้มครอง
ทุกคนเสมอกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เมื่อคลอดออกมาก็จะได้รับ
การดูแล พอเป็นเด็กเล็ก รัฐก็จะดูแลและพัฒนาอย่างถูกต้อง
จากนั้นก็เข้าเรียนอนุบาลจนจบม. ๓ รวมรัฐดูแลฟรีทั้งหมด
๑๔ ปี หลังจากนั้นหากรัฐไม่จัดให้เรียนฟรี รัฐต้องมีกองทุน
มาช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เมื่อถึงวัยทำงาน รัฐคุ้มครองผู้ใช้แรงงานทั้งด้านความ
ปลอดภั ย สุ ข อนามั ย ที่ ดี ใ นการทำงาน รายได้ สวั ส ดิ ก าร
การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่น เมื่อเจ็บป่วยก็จะได้รับ
การดูแลที่มีประสิทธิภาพ เมื่อแก่เฒ่าและไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ ก็จะได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

บัตรทองยังอยู่ และยังครอบคลุมเพิ่มขึ้นถึงเรื่องการ
ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนั้นทุกครอบครัวจะมีแพทย์
ประจำครอบครั ว ไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารก่ อ นไปใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาล
ของรัฐ เมื่อมีโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องดูแลให้ฟรีด้วย ดังนั้น
ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
สูงขึ้นเรื่อยๆ

๓.

ประชาชนได้รบั ความยุตธิ รรมโดยไม่ลา่ ช้า

๔.

ปราบโกงอย่างจริงจัง

๕.

การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
ทุกคนเสมอภาคทางการเมืองและเปิดกว้าง
สำหรับประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง

ความยุติธรรมต้องไม่ล่าช้า ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้
ปฏิรูปตำรวจภายใน ๑ ปี และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ทั้งระบบภายใน ๕ ปี ต่อไปประชาชนจะรู้ว่าในแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมจะใช้เวลากี่วัน ตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่จะได้รับการดูแลอย่างยุติธรรม การสอบสวนคดีอาญา
จะมีการถ่วงดุลกันระหว่าง
ตำรวจและอัยการ ความยุติธรรม
จะรวดเร็ว เสมอหน้า และ
ประชาชนจะได้รับความคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญ
รับรอง

ห้ามคนโกงทำงานการเมือง
ห้ า มคนที่ มี ป ระวั ติ ไ ม่ ดี สมั ค ร ส.ส. และ ส.ว. เช่ น
เจ้ามือบ่อน พ่อค้ายาเสพติด นักฟอกเงิน เคยถูกไล่ออกจากงาน
เพราะทุจริต
ห้าม ส.ส. และ ส.ว. มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ห้าม ส.ส. และ ส.ว. เสนอการแปรญัตติงบประมาณ
เพื่อประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง
ให้ ส.ส. ส.ว. และนักการเมืองท้องถิ่นต้อง ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
ประชาชนสามารถรวมตัวกัน เพือ่ ทำหน้าทีใ่ นการต่อต้าน
แจ้งเบาะแส และร้องเรียนหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากแผ่นดินไทย

ทุ ก คนไม่ ว่ า ยากดี มี จ นมี สิ ท ธิ เ สมอภาคทางการเมื อ ง
๑ คน กาบัตร ๑ ใบ บัตรทุกใบนำไปนับคะแนน และแปลง
ออกมาเป็นจำนวน ส.ส. ของพรรค ผู้ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด
ในเขตเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.เขต คะแนนที่เหลือ
นำมาแปลงเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ยิ่งกว่านั้น คนไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี
ที่สนใจทำงานการเมือง
และมีประวัติไม่ด่างพร้อย
สมัครเป็น ส.ว. ได้หมด

