
๑. สร้างพลเมืองใหเ้ป็นใหญ่
๒. การเมืองใสสะอาดและสมดุล
๓. หนุนสังคมที่เป็นธรรม
๔. น าชาตสิู่สันติสุข

1



มีมาตรการส าคัญดังนี้ 
๑. ยกระดับราษฎร (subject)

ให้เป็นพลเมือง (citizen) มีทั้งสิทธิ 
เสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่อบ้านเมือง โดยไม่เห็นแก่ผลตอบแทน      
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๒. ขยายและเพิ่มสิทธิต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิพลเมือง

- สิทธิในครอบครัวที่เป็นปึกแผ่น และเป็นสุข
- สิทธิในการศึกษา ๑๕ ปี 
- กสทช. ต้องให้ความส าคัญกับบริการที่มีคุณภาพ  

ทั่วถึง และประชาชนเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ไม่ใช่มุ่งหา
รายได้          3



- ก าหนดให้ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทเป็น
ทรัพยากรชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

- รัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้สิทธิพลเมืองเกิดผล
ตามความสามารถทางการคลัง    
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๓. เพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร
- ส่วนร่วมของพลเมือง และชุมชนในการก าหนด

นโยบายสาธารณะ ในการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

- ให้หน่วยงานของรัฐช่วยประชาชนจัดท าร่าง
กฎหมาย และร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอ แม้ยุบสภาหรือ
สภาสิ้นอายุ ก็ต้องพิจารณาต่อไป โดยไม่ต้องขอให้รัฐสภา
เห็นชอบเหมือนร่างของ ครม. และ ส.ส. 5



- ใหส้มัชชาพลเมืองเป็นที่รวมของผู้แทนองค์กรชุมชน 
ประชาสังคม เอกชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เพื่อให้
ความเห็นในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กร
บริหารท้องถิ่น 

- ให้มสีภาตรวจสอบภาคพลเมือง ประกอบด้วยผู้แทนจาก
สมัชชาพลเมือง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมความซื่อตรง ตรวจสอบทุจริต และการผิดจริยธรรม
ในทุกจังหวัด    6



- ให้การฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ส.ส. และ ส.ว. ที่สมัชชาคุณธรรมชี้มูลส่งเรื่องไปให้ 
กกต. จัดให้ประชาชนลงมติถอดถอน (กรณี ส.ว.) หรือห้าม
ด ารงต าแหน่ง ๕ ปี (นรม., รมต., ส.ส.) ในการเลือกตั้งทั่วไป 

- ถ้าเป็น นรม., รมต. ต้องลงคะแนนโดยประชาชน
ทั่วประเทศ

- ถ้าเป็น ส.ส., ส.ว., ลงคะแนนในภาคที่ได้รับเลือกตั้ง 
หรือมีภูมิล าเนา 7



ส่วนกรณีทุจริต ร่ ารวยผิดปกติ 
ท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ฯลฯ 
คงให้ ปปช. ไต่สวน และ
ถอดถอนโดยรัฐสภา และ
ด าเนินคดีอาญาในศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาเหมือนเดิม 
เพราะเป็นเรื่องซับซ้อนทางกฎหมาย 
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เลือกพรรค

เลือกคน

ให้พลเมืองเลือก
จัดล าดับคนในบัญชี
รายชื่อ (party list) 
ได้แทนที่จะให้เป็นการ
จัดล าดับของพรรค

9



ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ 
- ในการแก้ไขหลักการส าคัญพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ
- ในเรื่องที่กฎหมายบัญญัติ
- ในเรื่องที่ ครม. มีมติให้ขอประชามติ
- ในเรื่องระดับท้องถิ่น 
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- ถ้าร่างกฎหมายที่พลเมืองเสนอตกไป ส.ส. ส.ว. 
หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภา อาจร้องขอให้มีการออกเสียงประชามติได้



มีมาตรการส าคัญดังนี้ 
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มีมาตรการดังนี้ 
๑. ก าหนดลักษณะผู้น าการเมืองที่ดมีีคุณธรรม

จริยธรรมและพรรคการเมืองที่ดี
๒. ให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตกิ ากับการปฏิบัติ

ตามจริยธรรม และประเมินจริยธรรมของผู้น าการเมือง
ทุกปี รวมทั้งไต่สวนการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง และ
ส่งเรื่องให้รัฐสภา หรือประชาชนถอดถอน
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๓. ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติ และ
ท้องถิ่น ต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลังสามปี 
เพื่อการตรวจสอบ

๔. ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินแผ่นดิน
ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีธุรกรรมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ 
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๕. ก าหนดให้พลเมืองมีส่วนร่วมตรวจสอบทุจริต และ
คุ้มครองผู้กระท าการตรวจสอบโดยสุจริต แต่หากท าโดย
ไม่สุจริตก็ต้องรับโทษ

๖. ให้ กกต. เป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ ควบคุมเลือกตั้ง และ
วินิจฉัยให้เลือกตั้งใหม่ แต่ให้ กจต. เป็นผู้จัดเลือกตั้ง 
เพื่อให้ กกต. ตรวจสอบทั้งผู้สมัครที่ซื้อเสียง และ
เจ้าหน้าที่จัดเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม  
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๗. ให้ ปปช. มีอ านาจตรวจสอบทุจริตผู้ด ารงต าแหน่ง
การเมือง และหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น เพื่อให้คดี
รวดเร็ว 

๘. ตั้งแผนกคดีวินัยการคลัง และงบประมาณ ใน
ศาลปกครองเพื่อควบคุมการด าเนินการที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เงินแผ่นดิน โดยให้ ปปช. และ สตง. ซึ่งมี
หลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการกระท าดังกล่าวฟ้องคดีได้   
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๙. - มีสภาตรวจสอบภาคพลเมือง
- มีการถอดถอนโดยประชาชน  
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มีมาตรการดังนี้
๑. ความสมดุลระหว่างการเมืองของนักการเมืองกับ

การเมืองของพลเมือง
๒. ความสมดุลระหว่างสภาล่างกับสภาบน

สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาการเมืองเสียงขา้งมาก
(majoritarian politics) ของพรรคการเมือง มีอ านาจตั้ง
รัฐบาล ควบคุมรัฐบาล และถอดรัฐบาล
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วุฒิสภาเป็นสภาพหุนิยม (pluralist chamber) 
ของพลเมืองหลากหลายอาชีพ เพื่อถ่วงดุลสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นสภาที่ดึงสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่ไม่ได้
สังกัดพรรค 

Montesquieu กล่าวว่า โครงสร้างทางการเมืองที่ดีต้อง
เป็นโครงสร้างที่ดึงกลุ่มพลังอ านาจที่แท้จริงในสังคมทุกกลุ่ม
ให้เข้ามาอยู่ในโครงสร้างได้ (inclusive political structure)
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1. ผู้เคยด ำรงต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี ประธำน
รัฐสภำ ประธำนศำลฎกีำ 
เลอืกกนัเองไม่เกนิ 10 คน

2. ผู้เคยด ำรงต ำแหน่ง
ผู้บริหำรระดบัสูงใน
ภำครัฐ เลอืกกนัเองไม่

เกนิ 30 คน

4. ผู้แทนองค์กร
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น 

เกษตรกรรม แรงงำน 
ท้องถิ่น วชิำกำร 
ชุมชน เลอืกกนัเอง
ไม่เกนิ 50 คน

3. ผู้แทนองค์กร
วชิำชีพที่มีกฎหมำย
จดัตั้ง เลอืกกนัเอง
ไม่เกนิ 10 คน

5. ผู้ทรงคุณวุฒด้ิำน
ต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำ
ชำตพินัธ์ุ เยำวชน 

ผู้ด้อยโอกำส ปรำชญ์
ชำวบ้ำนที่ได้รับกำร
เลอืกจำก ไม่เกนิ 100

คน

สมัชชำพลเมือง / ผู้บริหำรท้องถิน่ /
สมำชิกสภำท้องถิน่ทุกประเภท

เลอืก

วุฒสิภา (สภาผู้แทนพลเมือง)
สภาพหุนิยม

ไม่เกิน 200 คน

ทีม่ำของวุฒิสภำ (สภำผู้แทนพลเมอืง) 
ตำมร่ำงรัฐธรรมนูญ
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(๑) ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา 
ซึ่งเลือกกันเองให้ได้ไม่เกินสิบคน

(๒) ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ซึ่งเป็นต าแหน่งบริหาร ข้าราชการฝ่ายทหารซึ่งด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ พนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าองค์กร
ดังกล่าว ซึ่งเลือกกันเองในแต่ละประเภท ประเภทละไม่เกินสิบคน

(๓) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพหรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งซึ่งเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน
สิบคน

(๔) ผู้ซึ่งมาจากการเลือกกันเองขององค์กรด้านเกษตรกรรม ด้านแรงงาน 
ด้านวิชาการ ด้านชุมชน ด้านท้องถิ่น และองค์กรด้านต่าง ๆ 21



(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านการเมือง ความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา การเศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ผังเมืองทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม คุ้มครองผู้บริโภค ด้านเด็กเยาวชน 
สตรี ด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และด้านอื่น 
จ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยคน

ให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่าง ๆ ตาม (๕) ท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลผู้สมควร
ได้รับเลือกตั้งด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนที่ก าหนดใน (๕) เพื่อให้สมัชชา
พลเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกประเภท เลือกให้เหลือเท่าจ านวนที่
ก าหนดไว้ใน (๕)
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ตัวอย่างของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยทางอ้อม ๒๑ ประเทศ    
มีตัวอย่าง ดังนี้

- ออสเตรีย Bundesrat ๖๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมทั้งหมด
- เบลเยี่ยม Senate ๗๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม ๒๑ คน 
- ฝรั่งเศส Senat ๓๔๘ คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมทั้งหมด
- เยอรมัน Bundesrat ๖๙ คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมทั้งหมด
- อินเดีย Rajya Sabha ๒๔๕ คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม ๒๓๓ คน
- มาเลเซีย Dewan Negara ๗๐ คน  มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม ๒๖ คน
- เนเธอร์แลนด์ Senate ๗๕ คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมทั้งหมด
- สเปน Senado ๒๖๖ คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม ๕๘ คน



24

ตัวอย่างของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกโดยฐานวิชาชีพ (Vocational 
Base) จ านวน ๓ ประเทศ เช่น 

- ไอร์แลนด์ Seanad Eireann ๖๐ คน มาจากการเลือกโดยฐานวิชาชพี 
(Vocational Base) ๔๓ คน



๓. ระบบเลือกตั้ง ส.ส. เดิมเป็นระบบที่ท าให้พรรค
การเมืองใหญ่ได้คะแนนเกินกว่าความนิยมที่ประชาชน
ลงคะแนน  
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ปัญหำของระบบเลอืกตั้งเสียงข้ำงมำกธรรมดำเขตละคน 
: กรณีศึกษำผลกำรเลอืกตั้ง ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๔

พรรค แบ่งเขตเลอืกตั้ง แบบสัดส่วน ส.ส.ทั้งหมด

จ ำนวน ส.ส. คะแนน จ ำนวน ส.ส. คะแนน

พรรคใหญ่ 1 205 คน
(54.67 %)

14,125,219
(44.47 %)

60 คน
(48 %)

15,752,470
(48.82 %)

265 คน

พรรคใหญ่ 2 114 คน
(30.40 %)

10,095,250
(31.78 %)

45 คน
(35 %)

11,435,640
(35.15 %)

159 คน

พรรค 3 29 คน
(7.73%)

3,483,153
(10.97 %)

5 คน
(4 %)

1,281,652
(3.94 %)

34 คน

พรรค 4 15 คน
(4 %)

1,515,320
(4.77 %)

4 คน
(3.2 %)

907,106
(2.79 %)

19 คน

พรรค 5 - - 4 คน
(3.2 %)

998,668
(3.07 %)

4 คน

พรรคอ่ืนๆ 12 คน
(3.2 %)

2,542,046
(8 %)

7 คน
(5.69 %)

2,159,691
(6.64 %)

19 คน

รวม 375 คน 31,760,968 125 คน 32,535,227 500 คน

ควรได้ 30 คน 
= ขำดไป 18 คน

ควรได้ 18 คน 
= ขำดไป 3 คน

ควรได้ 167 คน 
= เกนิไป 38 คน

ควรได้ 119 คน 
= ขำดไป  5 คน

ควรได้ 41 คน 
= ขำดไป 12 คน
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การเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ ต้องปรับระบบให้สมดุล
ระหว่างความนิยมที่ประชาชนมีในพรรคการเมืองและ
จ านวน ส.ส. ที่ไดอ้ย่างแท้จริง โดยใช้ระบบสัดส่วนผสม
ระหว่าง ส.ส. บัญชีรายชื่อ กับ ส.ส. เขต โดยใช้สัดส่วน
จากบัญชีรายชื่อ
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ระบบการเลือกตั้งนี้ จะไม่ท าให้พรรคใหญ่ได้ ส.ส. 
เกินจริง และเป็นประโยชน์กับพรรคขนาดกลางและเล็ก 
ท าให้เกิดรัฐบาลผสมที่เอื้อต่อบรรยากาศการปรองดอง 
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เลือกพรรค

เลือกคน

31

สร้างความสมดุลระหวา่ง
นายทุนพรรคในบญัชีกบัเสียง
ท่ีแทจ้ริงของประชาชนโดยให้
ประชาชนจดัล าดบั   ผูท่ี้จะ
ไดรั้บเลือกตั้งในบญัชีรายช่ือ
ของพรรคและกลุ่มการเมือง 
(open list)



๔. ความสมดุลระหว่างพรรคการเมือง ซึ่งต้องใช้ทุน
มหาศาลกับกลุ่มการเมือง ที่ตั้งมาจากสมาคม ให้กลุ่ม
การเมืองสามารถส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และ
ผู้สมัคร ส.ส. เขตได้ เพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ เข้ามาร่วมมากขึ้น
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๕. สร้างสมดุลในอ านาจ ๒ สภา 
- สภาผู้แทนราษฎร - ประธานสภาผู้แทนเป็นประธานรัฐสภา

- เลือกนายกรัฐมนตรี 
- ควบคุมรัฐบาล / ไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีได้
- เสนอกฎหมายได้
- หากเห็นไม่ตรงกับวุฒิสภา            

สภาผู้แทนราษฎรฯ ชี้ขาดขั้นสุดท้าย
ในร่างกฎหมาย 33



- วุฒิสภา - เสนอกฎหมายได้
- ประชุมร่วมกับ ส.ส. ถอดถอน

ด้วยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
- ประชุมร่วมกับ ส.ส. แก้รัฐธรรมนูญใช้

คะแนน ๒ ใน ๓
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๖. สร้างสมดุลระหว่างวินัยพรรคกับอิสระของ ส.ส. 
- ห้ามผู้ที่มิใช่ ส.ส. มีมติให้ ส.ส. ลงมติ
- หาก ส.ส. ลาออกจากพรรคหรือกลุ่มการเมืองพ้นจาก

การเป็น ส.ส. 
- ส.ส. ลงมติโดยอิสระในสภา ถ้าพรรคพ้นจากการเป็น

สมาชิก ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. เพื่อให้ ส.ส. มีอิสระท าตามความ
ต้องการประชาชนได้ 
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๗. สร้างสมดุลโดยแยกอ านาจนิติบัญญัติจากอ านาจบริหาร : ส.ส. 
เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ 

มีมาตรการป้องกันไม่ให้ ส.ส. ที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีท าลาย
เสถียรภาพรัฐบาลไทย

๗.๑ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าลงมติไม่ไว้วางใจชนะสภา
ผู้แทนราษฎรต้องยุบ เพื่อบีบให้ ส.ส. ไปใช้กลไกอ่ืนที่มีประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบมากกว่าคือ

๗.๑.๑ กล่าวหาว่าทุจริตต่อ ปปช. 
๗.๑.๒ กล่าวหาว่าท าให้เงินแผ่นดินเสียหายต่อแผนกคดี

วินัยการคลัง และงบประมาณ 36



๗.๒ นรม. ขอความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร 
๗.๓ นรม. แถลงว่าร่างกฎหมายทั้งฉบับ หรือบางมาตรา

เป็นการให้ความไว้วางใจต่อรัฐบาล
- รอพิจารณาร่างกฎหมาย ต้องยื่นญัตติไม่ไว้วางใจใน 

๔๘ ชั่วโมง ถ้าไม่ยื่น ร่างกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎร 
- ถ้ายื่นญัตติไม่ไว้วางใจ และรัฐบาลชนะ ร่างกฎหมายก็ผ่าน
- ถ้ายื่นญัตติไม่ไว้วางใจ และรัฐบาลแพ้ สภายุบรัฐบาล

พ้นต าแหน่ง 
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๘. สร้างสมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองซึ่งก าหนดนโยบายกับฝ่ายประจ า
ซึ่งต้องท าตามนโยบาย

- คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยใช้ระบบคุณธรรม
- ห้ามแทรกแซงการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ท า

ตามกฎหมาย 
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๙. สร้างสมดุลระหว่างพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน              
ในสภาผู้แทนราษฎร

๙.๑ มีบทบัญญัติก าหนดกลไกไม่ให้พรรครัฐบาลรวบอ านาจในทาง   
นิติบัญญัติโดยก าหนดให้ต าแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มา
จากผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นล าดับที่ ๒ ท าให้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านมีโอกาสด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได ้

๙.๒ ก าหนดให้ประธานคณะกรรมาธิการส าคัญในสภาผู้แทนราษฎร
บางคณะต้องเป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน 
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ให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

- ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย และกฎโดยง่าย ให้ตรา
กฎหมายว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวม
และปรับปรุงกฎหมาย และกฎในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่าง
ครบถ้วนและทันสมัยขึ้นเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ    
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- ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและคดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงกฎหมายซึ่งก าหนดเรื่องการออกใบอนุญาต
ที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ให้สัมปทาน หรือให้สิทธิ 
ให้ใช้วีประมูลโดยเปิดเผยเป็นหลัก  
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มาตรา ๒๑๘ วรรคสี่ : ความโปร่งใส
• ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย และค าสั่ง ต้องแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยหรือ

การมีค าสั่ง ต้องอ่านโดยเปิดเผย และต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย เว้นแต่เป็นเรื่องที่เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะ ประชาชนทั่วไปอาจ
เข้าถึงได้ด้วย

มาตรา ๒๒๐ วรรคสอง : การสร้างความเป็นธรรม
• ในกรณีที่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเห็นว่ากฎหมาย

หรือกฎใดก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน ให้ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวส่งความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป



๑. สิทธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ

กฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิรรม (ม. ๘๗)

สิทธิในกระบวนการยุตธิรรม
(ม. ๔๔)

๓. ศาลและกระบวนการยุตธิรรม

หลักนิตธิรรม (ม.๒๑๗)
ความโปร่งใส (ม.๒๑๘)

การสร้างความเป็นธรรม (ม.๒๒๐)

๔. การปฏรูิป

รวม ๗ เร่ืองส าคัญ

(ม. ๒๘๒)

ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิรรม



๒. ปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง และภาษีอากร
- จัดระบบภาษีเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับชาติ และระดับ

ท้องถิ่น 
- ให้มีกฎหมายก าหนดให้บุคคลต้องแสดงรายได้ของตน

ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีรายได้ทุกคนเข้าสู่
ระบบภาษีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ให้ผู้ซึ่งได้เสียภาษี มีสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย 44



- ปฏิรูประบบภาษี ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นกลาง 
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ โดย
พิจารณายกเลิกมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีให้
เหลือน้อยที่สุด

- จัดให้มีระบบบ านาญแห่งชาติ เพื่อให้ครอบคลุม 
กลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบ านาญให้ด ารงชีพ
ได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน
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๓. ปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
- ให้มีองค์กรบริหารการพัฒนาภาค ท าหน้าที่

สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคและ
ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ จัดท าแผนและ
บริหารงบประมาณแบบพื้นที่เพื่อด าเนินการพัฒนาภาค
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับงาน
ของจังหวัดและองค์กรบริหารท้องถิ่น
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๔. ปฏิรูปด้านการบริหารท้องถ่ิน
- ตรากฎหมายและจัดให้มีกลไกที่

จ าเป็นส าหรับการจัดตั้งองค์กร
บริหารท้องถิ่นเต็มพื้นที่จังหวัด 
และด าเนินการจัดตั้งองค์กรบริหาร
ท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ที่มี
ความพร้อมและเหมาะสมโดยเร็ว 
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๕. การปฏิรูปด้านการศึกษา



๑. สิทธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ
การจัดการศึกษาอบรม

ทกุระดบั ทกุรูปแบบ (ม. ๘๔)
สิทธิในการรับการศึกษา

(ม. ๕๒)

๓. การปฏรูิป

รวม ๑๒ เร่ืองส าคัญ

(ม. ๒๘๖)

ด้านการศึกษา



การปฏิรูปการศึกษา: ม. ๒๘๖

• ลดบทบาทของรัฐ จากการเป็น “ผู้จัดการศึกษา” เป็น “ผู้จัด
ให้มีการศึกษา” + ให้สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาได้
อย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อ โดยให้เอกชน 
ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม

• จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรง แก่ผู้เรียนทุกคนอย่าง
เพียงพอ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของผู้เรียน



• ปรับปรุง “ระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ตั้งแต่ในครรภ์

• ปรับปรุง “การอาชีวศึกษา”

• ปรับปรุง “ระบบอุดมศึกษา” + วิชาการรับใช้สังคม

• พัฒนา “ระบบการเรียนรู้” โดยเน้นกระบวนการคิด การใช้เหตุผล 
การปฎิบัติ , ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับคณุธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล

• ปรับปรุง “ระบบการผลิต การพัฒนา และประเมิน” ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษา: ม. ๒๘๖



• พัฒนา “ระบบธรรมาภิบาล” ในวงการการศึกษา

• ปรับปรุง “ระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา”

• ปรับปรุง “โครงสร้างการบริหารการศึกษา” ทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ 
และระดับท้องถิ่น

• จัดท า “ประมวลกฎหมายการศึกษา” เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปในทุกด้าน

• ให้มี “คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ” 
อยู่ในก ากับนายกรัฐมนตรี

การปฏิรูปการศึกษา: ม. ๒๘๖



๖. การปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการผังเมือง



๑. สิทธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ

ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสมบัติ
ของชาตเิพื่อประโยชน์
สาธารณะ (ม. ๙๒)

สิทธิด ารงชีวติในสิ่งแวดล้อมที่เอือ้
ต่อสุขภาพที่ดี (ม. ๕๘)
สิทธิชุมชน (ม.๖๓)
สิทธิพลเมือง (ม.๖๔)

๓. การปฏรูิป

รวม ๔ ด้านส าคัญ (ม. ๒๘๗)

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม และการผังเมือง



๑. องค์กร กฎหมาย ๒. เครื่องมือ กลไก
 การท ารายงาน EIA / EHIA

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)

 การผังเมือง การจัดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระบบการจัดเขต
การใช้ประโยชน์พื้นที่ในทะเล

 ระบบบัญชี Green GDP

 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม

 ระบบกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม

 ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 ประมวลกฎหมายทรัพยากรด้าน
ต่างๆ 

 ตรากฎหมายทรัพยากรน้ า , พื้นที่
คุ้มครองทางทะเล, ขยะและของเสีย
อันตราย, สิทธิชุมชนและกระจาย
อ านาจ

 ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การผัง
เมือง



3. กระบวนการยุติธรรม

 การค านวณต้นทุนความเสียหาย
ด้านสิ่งแวดล้อม

 กฎหมายการด าเนินคดีและ
การเยียวยาความเสียหาย

 องค์กรและสถาบันเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 การบังคับคดีด้านสิ่งแวดล้อม

4. การมีส่วนร่วม
กลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชนอย่างแท้จริง

หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
+

หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
+

การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน + 

การพัฒนาที่ยั่งยืน



๗. ปฏิรูปด้านพลังงาน
- บริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ให้

ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นเป็นทรัพยากรของชาติ และ
มีไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง 

- ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานให้สอดคล้องกับ
หลักการข้างต้น

57



๘. ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจมหภาค
- ปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกัน ลด จ ากัดหรือขจัด

การผูกขาด และการกีดกันการแข่งขันอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ธุรกิจมีการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ใช้อ านาจเหนือตลาด
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- ในกรณีที่รัฐจ าเป็นต้องท าการผูกขาดในกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ รัฐต้อง
ก ากับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

- จัดสรรงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ยากจนและกลุ่ม
คนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
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- บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ ทบทวน
ความจ าเป็นในการด ารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
ตลอดจนให้มีการปฎิรูปรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือ
ขาดประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีองค์กรที่มีความเป็นอิสระ 
รับผิดชอบในการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
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- ปรับโครงสร้างการก ากับดูแลและการส่งเสริม
สหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของ
สหกรณ์ เพื่อการออมทรัพย์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง 
และมีธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานสหกรณ์
ประเภทอื่น เพื่อส่งเสริมการรวมตัวและความเข้มแข็ง 
ของสมาชิกโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
- ให้มหีน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และโอกาสทางสังคม
- จัดสรรงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ยากจนและกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้
ชุมชนเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ

- ด าเนินการให้ประชาชนมีความเท่าเทียมในเชิงโอกาส 
มีความรู้พื้นฐานทางการเงิน และเข้าถึงบริการทางการเงิน
ขั้นพื้นฐาน และสาธารณูปโภคส าคัญด้านต่างๆ 62



๙. ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจรายสาขา
ภาคการเกษตร

- กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม จัดหา จัดรูป และบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐและของเอกชนที่ไม่ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเอื้อ
ให้เกษตรกรและชุมชนสามารถเข้าถึงที่ดินเพื่อท ากิน รวมทั้งรักษาที่ดิน
ท ากินไว้ได้ โดยใช้มาตรการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน การให้สิทธิชุมชน
ในการจัดการที่ดินและทรัพยากร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง เพื่อให้ประสานกันอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์
สูงสุดจากที่ดิน
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- คุ้มครองเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรม
จากการผูกขาดทางการเกษตร ระบบเกษตร
พันธสัญญา และการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
โดยการปรับปรุงกฎหมาย 

- สร้างระบบประกันความเสี่ยงแก่เกษตรกรกรณีเกิดความเสี่ยง
ทางการผลิตหรือการตลาด 

- ส่งเสริมการพัฒนาและขยายพื้นที่การท าระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้
มีสัดส่วนพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของพื้นที่เกษตรกร
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ภาคอื่นๆ
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว

คุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประเทศและกระจายรายได้สู่ประชาชน
อย่างทั่วถึง

- ปฏิรูปเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ปฏิรูป
ระบบการขนส่ง และเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ ทุก
ระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสร้างกลไกในความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปดังกล่าว 65



- สร้างและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้เกิด
วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการลงทุน 
สร้างความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน ใช้นวัตกรรมในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยใน
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการสร้างโอกาส การให้ข้อมูล 
จัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการคุ้มครองอื่น ธนาคารเพื่อการ
ลงทุน และการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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๑๐. ปฏิรูปสังคม
- ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ทั้งด้านการให้บริการสังคม 

การประกันสังคมทุกกลุ่มวัย การช่วยเหลือทางสังคม และการ
สนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม ที่มีความครอบคลุมเพียงพอ ยั่งยืน 
มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดย
เน้นครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน    
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- รัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรบริหารท้องถิ่นและ
ศาสนสถาน ต้องจัดให้มีพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการท ากิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์
ทางสังคม กิจกรรมนันทนาการ และกีฬา 
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- จัดท าแผนระยะยาวและด าเนินการเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบการออม
เพื่อการด ารงชีพในยามชรา และการเตรียมความพร้อมสู่วัย
สูงอายุที่เหมาะสมของประชาชน การปรับปรุงระบบการ
เกษียณอายุที่เหมาะสม การปฏิรูประบบสวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม่
มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ระบบการดูแลระยะยาว และ
การใช้ทุนทางปัญญาของผู้สูงอายุ ฯลฯ 
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๑๑. ปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท าหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ลงทุนด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างพอเพียง

- สนับสนุนหรือลงทุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน 
ผู้ประกอบการรายย่อย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการ เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ 70



๑๒. การปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ



การปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีฯ : ม. ๒๙๖
• กลไกส่งเสริมผู้ปฎิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มี “เสรีภาพ” 

ควบคู่กับ “ความรับผิดชอบ” + ส่งเสริม “สวัสดิภาพและสวัสดิการ” 
ของผู้ปฏิบัติงานฯ

• พัฒนากลไกและมาตรการ “ก ากับดูแลสื่อสารมวลชน” ทั้งการก ากับดูแล
ตนเองด้านจริยธรรม การก ากับโดยภาคประชาชน + ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

• กลไก “การจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรสื่อสารของชาติ” เพื่อการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน + สื่อทางเลือก และการก ากับดูแลโดยหน่วยงานที่
มีอ านาจทางกฎหมาย
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- เพื่อประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศของความ
สมานฉนัท ์เสริมสร้างความปรองดองระหวา่งคนในชาติ 
และสร้างแนวทางท่ีจะน าพาประเทศไปสู่ความมี
เสถียรภาพและสนัติสุขอยา่งแทจ้ริง  ใหมี้คณะกรรมการ
เสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ จ านวน ๑๕ คน 

- ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการเสริมสร้างความปรองดอง
แห่งชาติ
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- อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้าง
ความปรองดอง ที่จะมีอายุอยู่เพียง ๕ ปี ยกเว้นจะมีการลง
ประชามติให้ต่ออายุได้อีกไม่เกิน ๕ ปี 

- มีกลไกแยกต่างหากจากการบริหารประเทศตามปรกติ 
๒ กลไก คือ คณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดอง
แห่งชาติ และคณะกรรมการหรือสภาด าเนินการปฏิรูป

76



- กระบวนการตรากฎหมายในภาค ๔ จะแตกต่างจาก
กระบวนการตรากฎหมายตามปรกติ 

(๑) ให้เริ่มต้นที่วุฒิสภา
(๒) ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่าน

การพิจารณาจากวุฒิสภา ได้เพียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 
เท่านั้น 

(๓) หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ วุฒิสภาก็อาจ
ยืนยันได้ด้วยเสียงสองในสาม 
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มาตรา ๒๗๙ เพื่อประโยชน์แห่งการด าเนินการปฏิรูปประเทศให้ต่อเนื่องจนบรรลุผล 
ให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ 
ซึ่งมีองค์ประกอบและที่มา ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จ านวนหกสิบคน

(ข) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จ านวนสามสิบคน

(ค) ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆ จ านวนสามสิบคน
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(๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาและมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆ 
ไม่เกินสิบห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปฏิรูป

ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๒) น าแผนและขั้นตอนการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปฏิรูป

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป
(๔) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี
(๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี

การปฏิรูป



กำรได้มำซ่ึงนำยกรัฐมนตรีของประเทศไทย
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ก่อนปี พ.ศ. 2535

ประธาน
วุฒสิภาจาก
การแต่งตัง้ 
เป็นประธาน

รัฐสภา

ทรงแต่งตัง้นายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะเป็น ส.ส. หรือไม่ก็ได้

สภาผู้แทนราษฎร
ไม่มีบทบาทใด

น ำควำมกรำบบังคมทูลเพือ่ทรง
แต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี

พระมหำกษัตริย์

มจีดหมำยสนับสนุนบุคคลให้
เป็นนำยกรัฐมนตรี

หัวหน้ำ
พรรค  2

หัวหน้ำ
พรรค 1

หัวหน้ำ
พรรค 3
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ก่อนปี พ.ศ. 2535 - 2540

1. ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็น
ประธานรัฐสภา

ทรงแต่งตัง้นายกรัฐมนตรี
จาก ส.ส. 

สภาผู้แทนราษฎร
ไม่มีบทบาทใด

น ำควำมกรำบบังคมทูลเพือ่ทรง
แต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี

พระมหำกษัตริย์

มจีดหมำยสนับสนุนบุคคลให้
เป็นนำยกรัฐมนตรี

หัวหน้ำ
พรรค  2

หัวหน้ำ
พรรค 1

หัวหน้ำ
พรรค 3

2. ผู้ที่จะเป็น
นายกรัฐมนตรีต้อง

เป็น ส.ส.
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ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540, 2550

1. ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็น
ประธานรัฐสภา

ทรงแต่งตัง้
นายกรัฐมนตรี

จาก ส.ส. 

3. สภาผู้แทนราษฎร
ลงมตเิลือกโดย

เปิดเผย

น ำควำมกรำบบังคมทูลเพือ่ทรง
แต่งตั้งนำยกรัฐมนตรี

พระมหำกษัตริย์

เกดิวกิฤตในปี 2557 หำทำงออกไม่ได้

2. ผู้ที่จะเป็น
นายกรัฐมนตรี
ต้องเป็น ส.ส.
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ตามร่างรัฐธรรมนูญ

1. ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร

เป็นประธานรัฐสภา

ทรงแต่งตัง้
นายกรัฐมนตรี

2.สภาผู้แทนราษฎร
ลงมตเิลือกโดย

เปิดเผย

น ำควำมกรำบบังคมทูล
เพือ่ทรงแต่งตั้ง
นำยกรัฐมนตรี

พระมหำกษัตริย์

โดยปกต ิสภำผู้แทนรำษฎรจะลงมตเิลอืก ส.ส. เป็นนำยกรัฐมนตรี
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ประเทศที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา
(ทั่วโลกมีเพียง 30 ประเทศ)

เช่น ออสเตรเลีย, รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี, สหพนัธรัฐมาเลเซีย,
ราชอาณาจกัรกมัพชูา, ญ่ีปุ่ น, ราชอาณาจกัรภฏูาณ, ไอร์แลนด์,
ศรีลงักา, สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ, สาธารณรัฐมอลตา,
สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐฟิจิ, สหพนัธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย , สาธารณรัฐกายอานา, รัฐอิสราเอล,
สาธารณรัฐตรุกี, สาธารณรัฐวานอูาต,ู สาธารณรัฐตรินิแดดและ
โตเบโก, สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล, อินเดีย

ประเทศที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัตว่ิา
นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา
(ประมาณ 60 ประเทศในระบบรัฐสภา)

เช่น สาธารณรัฐออสเตรีย, ราชอาณาจกัรเบลเยียม
, สาธารณรัฐบลัแกเรีย, แคนาดา, สาธารณรัฐโครเอเชีย,
สาธารณรัฐเช็ก, ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก, สาธารณรัฐฟินแลนด์,
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ฮงัการี, ไอซ์แลนด์,สาธารณรัฐอิตาลี, 
นิวซีแลนด์,ราชรัฐลกัเซมเบิร์ก, ราชอาณาจกัรสเปน,
ราชอาณาจกัรสวีเดน, สหราชอาณาจักร,สาธารณรัฐมาซโิดเนีย,
มองโกเลีย, มอนเตรเนโกร, สาธารณรัฐนาอลู,ู ปากีสถาน,
สาธารณรัฐโปแลนด์, สาธารณรัฐโปรตเุกส, ซานมาริโอ, เซอร์เบีย,. 
สโลวาเกีย, สโลวิเนีย, แอฟริกาใต้ ,สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
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