
ร่าง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
(ผ่านการลงประชามติ เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

ท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 
*************** 

 
หมวด ๕ 

หน้าท่ีของรัฐ 
 
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน

จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  

เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย  

รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซ่ึงอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน  

ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็น
อิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
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หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าว ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติ เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
 
มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้าง
ความสามารถของคนในชาติ  

 
หมวด ๑๖ 

การปฏิรูปประเทศ 
 

มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้  
ก. ด้านการเมือง  

(๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม ทางการเมืองรวมตลอดท้ัง 
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมือง โดยสุจริตท่ีแตกต่างกัน และให้ประชาชน
ใช้สิทธิเลือกต้ังและออกเสียงประชามติโดยอิสระ ปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด  

(๒) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซ่ึงมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  
มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริง ในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

(๓) มีกลไกท่ีกําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายท่ีมิได้
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน  

(๔) มีกลไกท่ีกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
(๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและ 

การจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน  

(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็น
ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  

(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกําลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน  

(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้ มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซ่ือสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และกระทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้
การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  

(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน  

ค. ด้านกฎหมาย  
(๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับอยู่

ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลัก
สากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือให ้
การทํางานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจําเป็น  
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนา ผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย  

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย  

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย  
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม  

(๑) ให้มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดท้ังการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมในสังคม  

(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทุก
ฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมท้ังกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ 
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และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานท่ีมีอิสระจากกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก  

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้มุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว  

(๔) ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
หน้าท่ี อํานาจ และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งต้ัง และโยกย้าย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมท่ี
ชัดเจน ซ่ึงในการพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้าย ต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพ่ือให้
ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

จ. ด้านการศึกษา  
(๑) ให้สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม

มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให ้
สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

(๒) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ให้ได้
ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู  

(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ
และระดับพ้ืนท่ี  

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ  
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติ

และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  
(๒) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ิมพูนรายได้ของรัฐ

ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล  

(๔) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาด ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคม และวิสาหกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน  

ช. ด้านอ่ืน ๆ  
(๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคํานึงถึง

ความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน  



- ๕ - 
 

(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ
การถือครองท่ีดินท้ังประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองท่ีดิน อย่างเป็นระบบ  

(๓) จัดให้มีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้  

(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหาร
จัดการ และการเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน  

(๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม  

 
มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศ ตามหมวดนี้  

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทํา
แผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ข้ันตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซ่ึงต้องกําหนดให้เริ่มดําเนินการ
ปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังว่าจะ
บรรลุในระยะเวลาห้าปี  

ให้ดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับภายใน หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

ในระหว่างท่ีกฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปฏิรูปโดย
อาศัยหน้าท่ีและอํานาจท่ีมีอยู่แล้วไปพลางก่อน  

 
 
 
 
 
 
 
  


