
๑. สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่
๒. การเมืองใสสะอาดและสมดุล
๓. หนนุสังคมที่เป็นธรรม
๔. นาํชาติสูส่ันติสุข
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มีมาตรการสําคัญดังนี้ 
๑. ยกระดับราษฎร (subject)  ให้เป็นพลเมือง (citizen) มีทั้งสิทธิ 

เสรีภาพ หนา้ที่ และความรับผิดชอบ  ต่อบ้านเมือง โดยไม่เห็นแกผ่ลตอบแทน      
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๒. ขยายและเพิ่มสิทธิต่าง ๆ ที่เป็นสทิธิมนุษยชน 
และสิทธิพลเมือง

- สิทธิในครอบครัวที่เป็นปกึแผน่ และเป็นสขุ
- สิทธิในการศึกษา ๑๕ ปี 
- กสทช. ต้องให้ความสาํคัญกับบริการที่มีคุณภาพ  

ทั่วถึง และประชาชนเสียค่าใชจ้่ายน้อยที่สดุ ไม่ใช่มุ่งหา  รายได้          
3



- กาํหนดให้ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทเป็น  ทรัพยากรชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
- รัฐมีหน้าทีต่อ้งดําเนินการให้สิทธิพลเมืองเกิดผล  ตามความสามารถทางการคลัง    
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๓. เพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองและการบรหิาร
- ส่วนร่วมของพลเมือง และชุมชนในการกําหนด  นโยบายสาธารณะ ในการได้ประโยชน์จาก  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
- ให้หน่วยงานของรัฐช่วยประชาชนจัดทําร่าง  กฎหมาย และร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอ แม้ยุบสภาหรือ  สภาสิ้นอายุ ก็ต้องพิจารณาต่อไป โดยไม่ต้องขอให้รัฐสภา  เห็นชอบเหมือนรา่งของ ครม. และ ส.ส. 5



- ให้สมัชชาพลเมืองเป็นที่รวมของผู้แทนองค์กรชุมชน 
ประชาสงัคม เอกชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เพือ่ให  ้
ความเห็นในการบริหารงานของผู้วา่ราชการจังหวดั และองค์กร  บริหารทอ้งถิ่น 

- ให้มีสภาตรวจสอบภาคพลเมือง ประกอบด้วยผู้แทนจาก  สมัชชาพลเมือง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน  เพื่อส่งเสริมความซื่อตรง ตรวจสอบทุจรติ และการผิดจริยธรรม  ในทุกจังหวัด    6



- ให้การฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ส.ส. และ ส.ว. ที่สมชัชาคุณธรรมชี้มูลส่งเรือ่งไปให้ 
กกต. จัดให้ประชาชนลงมติถอดถอน (กรณี ส.ว.) หรือห้าม  ดํารงตําแหน่ง ๕ ปี (นรม., รมต., ส.ส.) ในการเลือกตั้งทั่วไป 

- ถ้าเป็น นรม., รมต. ต้องลงคะแนนโดยประชาชน  ทั่วประเทศ
- ถ้าเป็น ส.ส., ส.ว., ลงคะแนนในภาคที่ได้รับเลือกตั้ง 

หรือมีภูมิลําเนา 7



สว่นกรณีทุจริต ร่ํารวยผิดปกติ 
ทําผดิต่อตําแหน่งหนา้ที่ ฯลฯ 
คงให้ ปปช. ไต่สวน และ  ถอดถอนโดยรัฐสภา และ  ดําเนินคดีอาญาในศาลฎีกา 
แผนกคดอีาญาเหมือนเดิม 
เพราะเป็นเรื่องซับซ้อนทางกฎหมาย 
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เลือกพรรค

เลือกคน

ให้พลเมืองเลือก  จดัลําดับคนในบัญช  ี
รายชื่อ (party list) 
ได้แทนที่จะให้เป็นการ  จดัลําดับของพรรค     
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ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ 
- ในการแก้ไขหลกัการสําคัญพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญ
- ในเรื่องที่กฎหมายบัญญัติ
- ในเรื่องที่ ครม. มีมติให้ขอประชามติ
- ในเรื่องระดบัท้องถิ่น 
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- ถ้าร่างกฎหมายที่พลเมืองเสนอตกไป ส.ส. ส.ว.  
หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่า  
หนึง่ในสิบของจํานวนสมาชกิเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง  
สภา อาจร้องขอให้มกีารออกเสียงประชามติได้     



มีมาตรการสําคัญดังนี้ 
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มีมาตรการดังนี้ 
๑. กาํหนดลกัษณะผู้นําการเมืองที่ดีมีคุณธรรม  จริยธรรมและพรรคการเมืองที่ดี
๒. ให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกาํกับการปฏิบัต  ิ

ตามจริยธรรม และประเมินจริยธรรมของผู้นาํการเมือง  ทุกปี รวมทั้งไต่สวนการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง และ  ส่งเรื่องให้รัฐสภา หรือประชาชนถอดถอน
13



๓. กาํหนดให้ผูส้มัครรับเลอืกตัง้ทั้งระดบัชาติ และ  ท้องถิ่น ต้องแสดงหลกัฐานการเสียภาษีย้อนหลงัสามปี 
เพื่อการตรวจสอบ

๔. กาํหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใชเ้งินแผ่นดิน  ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทีม่ีธุรกรรมกับหน่วยงาน  ภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ 
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๕. กาํหนดให้พลเมืองมีส่วนร่วมตรวจสอบทุจริต และ  คุ้มครองผู้กระทาํการตรวจสอบโดยสุจริต แต่หากทําโดย  ไม่สุจริตก็ต้องรับโทษ
๖. ให้ กกต. เป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ ควบคุมเลือกตัง้ และ  วินิจฉัยให้เลอืกตัง้ใหม่ แต่ให้ กจต. เป็นผูจ้ดัเลือกตัง้ 

เพื่อให้ กกต. ตรวจสอบทั้งผู้สมัครที่ซื้อเสียง และ  เจ้าหน้าที่จัดเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม  
15



๗. ให้ ปปช. มีอํานาจตรวจสอบทุจริตผูด้ํารงตําแหนง่  การเมือง และหัวหนา้ส่วนราชการเท่านัน้ เพื่อให้คด  ี
รวดเร็ว 

๘. ตัง้แผนกคดีวินัยการคลัง และงบประมาณ ใน  ศาลปกครองเพื่อควบคุมการดําเนินการที่ก่อให้เกิดความ  เสียหายแก่เงินแผน่ดนิ โดยให้ ปปช. และ สตง. ซึ่งม  ี
หลกัฐานอันควรเชื่อว่ามีการกระทาํดังกลา่วฟ้องคดีได้   
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๙. - มีสภาตรวจสอบภาคพลเมือง
- มีการถอดถอนโดยประชาชน  
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มีมาตรการดังนี้
๑. ความสมดุลระหว่างการเมืองของนักการเมืองกบั  การเมืองของพลเมือง
๒. ความสมดุลระหว่างสภาล่างกับสภาบน

สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาการเมืองเสียงข้างมาก 
(majoritarian politics) ของพรรคการเมือง มีอํานาจตั้ง  รัฐบาล ควบคุมรัฐบาล และถอดรัฐบาล
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วุฒิสภาเป็นสภาพหุนิยม (pluralist chamber) 
ของพลเมืองหลากหลายอาชีพ เพื่อถ่วงดุลสภาผูแ้ทนราษฎร 
เป็นสภาที่ดึงส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่ไม่ได  ้
สังกดัพรรค 

Montesquieu กลา่วว่า โครงสร้างทางการเมืองที่ดีต้อง  เป็นโครงสร้างที่ดึงกลุม่พลังอํานาจที่แท้จริงในสังคมทุกกลุม่  ให้เข้ามาอยู่ในโครงสร้างได้ (inclusive political structure)
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1. ผูเคยดํารงตําแหนง

 นายกรัฐมนตรี ประธาน

 รัฐสภา ประธานศาลฎีกา 
เลือกกันเองไมเกิน 10 คน

2. ผูเคยดํารงตําแหนง

 ผูบริหารระดับสูงใน

 ภาครัฐ เลือกกันเองไม

 


เกิน 30 คน

4. ผูแทนองคกร

 ดานตาง ๆ เชน 
เกษตรกรรม แรงงาน 
ทองถิ่น วิชาการ 
ชุมชน เลือกกันเอง

 ไมเกิน 50 คน

3. ผูแทนองคกร

 วิชาชีพที่มีกฎหมาย

 จัดตั้ง เลือกกันเอง

 ไมเกิน 10 คน

5. ผูทรงคุณวุฒิดาน

 ตาง ๆ เชน การศึกษา 
ชาติพันธุ เยาวชน 

ผูดอยโอกาส ปราชญ

 


ชาวบานที่ไดรับการ

 เลือกจาก ไมเกิน 100 
คน

สมัชชาพลเมือง / ผูบริหารทองถิ่น /

 สมาชิกสภาทองถิ่นทุกประเภท
เลอืก

วุฒิสภาวุฒิสภา  ((สภาผูแทนพลเมอืงสภาผูแทนพลเมอืง))  
สภาพหุนิยมสภาพหุนิยม

 ไมเกินไมเกิน  200200  คนคน

ที่มาของวฒุสิภาที่มาของวุฒสิภา  ((สภาผูแทนพลเมืองสภาผูแทนพลเมือง))  
ตามรางรัฐธรรมนูญตามรางรัฐธรรมนูญ
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(๑) ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎกีา 
ซึ่งเลือกกันเองให้ได้ไม่เกินสิบคน

(๒) ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ซึ่งเป็นตําแหน่งบริหาร ข้าราชการฝ่ายทหารซึ่งดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ พนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหน่งหัวหน้าองค์กร
 ดังกล่าว ซึ่งเลือกกันเองในแต่ละประเภท ประเภทละไม่เกินสิบคน

(๓) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพหรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งซึง่เลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน
 สิบคน

(๔) ผู้ซึ่งมาจากการเลอืกกันเองขององค์กรด้านเกษตรกรรม 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 
จํานวนไม่เกินหนึ่งร้อยคน

ให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่าง ๆ ตาม (๕) ทําหน้าที่สรรหาบุคคลผูส้มควร
 ได้รับเลือกตั้งด้านต่าง ๆ เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนที่กําหนดใน (๕) เพื่อให้สมัชชา

 พลเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกประเภท เลือกให้เหลือเท่าจํานวนท
 

ี่
กําหนดไว้ใน (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) จํานวน ๓ ประเทศ เชน่ 

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



๓. ระบบเลือกตั้ง ส.ส. เดิมเป็นระบบที่ทําให้พรรค  การเมืองใหญไ่ด้คะแนนเกนิกว่าความนยิมที่ประชาชน  ลงคะแนน  
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ปญหาของระบบเลือกตั้งเสียงขางมากธรรมดาเขตละคน 
: กรณีศกึษาผลการเลือกตั้ง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

พรรค แบงเขตเลือกตั้ง แบบสัดสวน ส.ส.ทั้งหมด

จํานวน ส.ส. คะแนน จํานวน ส.ส. คะแนน

พรรคใหญ 1 205 คน
(54.67

 
%)

14,125,219

(44.47

 
%)

60 คน
(48

 
%)

15,752,470

(48.82

 
%)

265 คน

พรรคใหญ 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

พรรคอืน่ๆ 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

ควรได 30 คน 
= ขาดไป 18 คน
ควรได 30 คน 

= ขาดไป 18 คน

ควรได 18 คน 
= ขาดไป 3 คน
ควรได 18 คน 
= ขาดไป 3 คน

ควรได 167 คน 
= เกินไป 38 คน
ควรได 167 คน 
= เกินไป 38 คน

ควรได 119 คน 
= ขาดไป  5 คน
ควรได 119 คน 
= ขาดไป  5 คน

ควรได 41 คน 
= ขาดไป 12

 
คน

ควรได 41 คน 
= ขาดไป 12

 
คน

26



การเลือกตัง้ ส.ส. ใหม่ ต้องปรับระบบใหส้มดุล  ระหว่างความนิยมที่ประชาชนมีในพรรคการเมืองและ  จํานวน ส.ส. ที่ได้อย่างแท้จริง โดยใช้ระบบสัดส่วนผสม  ระหว่าง ส.ส. บัญชีรายชื่อ กับ ส.ส. เขต โดยใช้สดัส่วน  จากบัญชีรายชื่อ

27
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ระบบการเลือกตั้งนี้ จะไม่ทําให้พรรคใหญ่ได้ ส.ส. 
เกินจริง และเป็นประโยชน์กบัพรรคขนาดกลางและเล็ก 
ทําให้เกิดรัฐบาลผสมที่เอื้อต่อบรรยากาศการปรองดอง 

30



เลือกพรรค

เลือกคน

31

สรางความสมดุลระหวาง
 นายทุนพรรคในบัญชีกับเสียง
 ที่แทจริงของประชาชนโดยให
 



ประชาชนจดัลําดับ   ผูที่จะ
 ไดรับเลือกตัง้ในบัญชีรายชื่อ
 

ของพรรคและกลุมการเมือง 
(open list)



๔. ความสมดุลระหว่างพรรคการเมือง ซึ่งต้องใช้ทุน  มหาศาลกับกลุ่มการเมือง ที่ตัง้มาจากสมาคม ให้กลุม่  การเมืองสามารถส่งผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชือ่ และ  ผูส้มัคร ส.ส. เขตได้ เพื่อให้กลุม่ต่าง ๆ เข้ามาร่วมมากขึ้น

32



๕. สร้างสมดุลในอํานาจ ๒ สภา 
- สภาผู้แทนราษฎร - ประธานสภาผู้แทนเป็นประธานรัฐสภา

- เลือกนายกรัฐมนตรี 
- ควบคุมรัฐบาล / ไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีได้

- เสนอกฎหมายได้
- หากเห็นไม่ตรงกับวุฒิสภา            
สภาผู้แทนราษฎรฯ ชี้ขาดขั้นสุดท้าย  ในร่างกฎหมาย 33



- วุฒิสภา  - เสนอกฎหมายได้
- ประชุมร่วมกับ ส.ส. ถอดถอน
ด้วยคะแนนเกินกึ่งหนึง่ของรัฐสภา

- ประชุมร่วมกับ ส.ส. แก้รัฐธรรมนูญใช  ้
คะแนน ๒ ใน ๓
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๖. สร้างสมดุลระหว่างวนิัยพรรคกับอิสระของ ส.ส.
- ห้ามผู้ที่มิใช่ ส.ส. มีมติให้ ส.ส. ลงมติ
- หาก ส.ส. ลาออกจากพรรคหรอืกลุ่มการเมืองพ้นจาก  การเป็น ส.ส.
- ส.ส. ลงมติโดยอิสระในสภา ถ้าพรรคพ้นจากการเป็น  สมาชิก ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. เพือ่ให้ ส.ส. มีอิสระทําตามความ  ต้องการประชาชนได้ 
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๗. สร้างสมดลุโดยแยกอํานาจนิติบัญญัติจากอํานาจบริหาร : ส.ส. 
เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ 

มีมาตรการป้องกันไม่ให้ ส.ส. ที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทําลาย
 เสถียรภาพรัฐบาลไทย

๗.๑ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าลงมติไมไ่ว้วางใจชนะสภา
 ผู้แทนราษฎรต้องยุบ เพื่อบีบให้ ส.ส. ไปใช้กลไกอื่นที่มีประสิทธิภาพใน

 การตรวจสอบมากกว่าคือ
๗.๑.๑ กล่าวหาว่าทุจริตต่อ ปปช.
๗.๑.๒ กล่าวหาว่าทําให้เงินแผ่นดินเสียหายต่อแผนกคด

 
ี

วินัยการคลัง และงบประมาณ 36



๗.๒ นรม. ขอความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร 
๗.๓ นรม. แถลงว่าร่างกฎหมายทั้งฉบับ หรือบางมาตรา

 เป็นการให้ความไว้วางใจต่อรัฐบาล
- รอพิจารณาร่างกฎหมาย ต้องยื่นญัตติไมไ่ว้วางใจใน 

๔๘ ชั่วโมง ถ้าไมย่ื่น รา่งกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎร 
- ถ้ายืน่ญัตติไมไ่ว้วางใจ และรัฐบาลชนะ รา่งกฎหมายก็ผ่าน
- ถ้ายืน่ญัตติไมไ่ว้วางใจ และรัฐบาลแพ้ สภายุบรัฐบาล

 พ้นตําแหน่ง 

37



๘. สร้างสมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองซึ่งกําหนดนโยบายกับฝ่ายประจาํ
 ซึ่งต้องทําตามนโยบาย

- คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยใช้ระบบคุณธรรม
- ห้ามแทรกแซงการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ทํา

 ตามกฎหมาย 
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๙. สร้างสมดุลระหวา่งพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน
 

             
ในสภาผู้แทนราษฎร

๙.๑ มีบทบัญญัติกําหนดกลไกไม่ให้พรรครัฐบาลรวบอํานาจในทาง   
นิติบัญญัตโิดยกําหนดให้ตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มา

 จากผู้ที่ได้รบัคะแนนเสียงในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นลําดับที่ ๒ ทําให้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านมโีอกาสดํารงตําแหน่งรอง

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ 
๙.๒ กําหนดให้ประธานคณะกรรมาธิการสําคัญในสภาผู้แทนราษฎร

 บางคณะต้องเป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน 
39



ให้มีการปฏิรูปดา้นตา่ง ๆ ดังนี้
๑. ปฏิรปูกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

- ใหป้ระชาชนเข้าถึงกฎหมาย และกฎโดยง่าย ให้ตรา  กฎหมายว่าดว้ยการจดัทาํประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวม  และปรับปรุงกฎหมาย และกฎในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่าง  ครบถ้วนและทันสมัยขึ้นเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ    

40



- ใหป้ระชาชนผู้มรีายได้น้อยได้รับความช่วยเหลอื  ทางกฎหมายและคดีอย่างมีประสทิธิภาพ 
- ปรับปรุงกฎหมายซึ่งกําหนดเรื่องการออกใบอนุญาต  ที่มีลักษณะเป็นการผกูขาด ใหส้ัมปทาน หรือให้สิทธิ 

ให้ใช้วีประมูลโดยเปิดเผยเป็นหลกั  
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มาตรา ๒๑๘ วรรคสี่ : ความโปร่งใส
•คําพพิากษา คําวินิจฉัย และคําสั่ง ต้องแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยหรือการ

 มีคําสั่ง ต้องอา่นโดยเปิดเผย และต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ด้วย

มาตรา ๒๒๐ วรรคสอง : การสร้างความเป็นธรรม
•ในกรณีที่ศาลหรอืหน่วยงานของรัฐซึง่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเห็นว่ากฎหมาย

 หรอืกฎใดก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน ให้ศาลหรอืหน่วยงานของรัฐ
 ดังกล่าวส่งความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีหรอืรัฐสภาเพือ่ดําเนินการแก้ไขต่อไป



๑. สิทธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
กฎหมายและกระบวนการ

 
ยุติธรรม (ม. ๘๗)

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
(ม. ๔๔)

๓. ศาลและกระบวนการยุติธรรม
หลักนิติธรรม (ม.๒๑๗)
ความโปรงใส (ม.๒๑๘)

การสรางความเปนธรรม (ม.
 ๒๒

 
)

๔. การปฏิรูป

รวม ๗ เรือ่งสําคญั

(ม. ๒๘๒)

ดานกฎหมายและ  
กระบวนการยุติธรรม



๒. ปฏิรปูด้านการเงิน การคลัง และภาษอีากร
- จัดระบบภาษีเป็น ๒ ระดับ คือ ระดบัชาติ และระดับ  ท้องถิ่น 
- ใหม้ีกฎหมายกาํหนดให้บุคคลต้องแสดงรายไดข้องตน  ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีรายได้ทุกคนเข้าส  ู่

ระบบภาษีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ  ให้ผู้ซึ่งได้เสียภาษี มีสิทธิประโยชน  ์
ตามกฎหมาย 44



- ปฏิรูประบบภาษ ีให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นกลาง 
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดย  พิจารณายกเลิกมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีให  ้
เหลอืน้อยที่สดุ

- จัดให้มีระบบบํานาญแห่งชาต ิเพื่อให้ครอบคลุม 
กลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบํานาญให้ดาํรงชีพ  ได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน
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๓. ปฏิรปูด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
- ใหม้ีองค์กรบริหารการพัฒนาภาค ทําหน้าท  ี่

สนบัสนุนการพัฒนาจงัหวัดตา่ง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคและ  กาํกบัดูแลหนว่ยงานของรัฐในพื้นที่ จัดทาํแผนและ  บริหารงบประมาณแบบพื้นที่เพื่อดําเนินการพัฒนาภาค  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่ซ้ําซ้อนกับงาน  ของจังหวัดและองค์กรบริหารท้องถิ่น
46



๔. ปฏิรปูด้านการบริหารท้องถิ่น
- ตรากฎหมายและจัดให้มีกลไกท  ี่

จําเป็นสาํหรบัการจัดตั้งองค์กร  บริหารทอ้งถิ่นเตม็พื้นที่จังหวัด 
และดําเนินการจดัตั้งองค์กรบริหาร  ท้องถิ่นดงักลา่วขึ้นในพื้นที่ที่ม  ี
ความพร้อมและเหมาะสมโดยเร็ว 
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๕. การปฏริูปดา้นการศึกษา



๑. สิทธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
การจัดการศึกษาอบรม

ทุกระดับ ทุกรูปแบบ (ม. ๘๔)
สิทธิในการรับการศึกษา

(ม. ๕๒)

๓. การปฏิรูป

รวม ๑๒ เรื่องสําคญั

(ม. ๒๘๖)

ดานการศึกษา



การปฏิรูปการศึกษา:  ม. ๒๘๖
• ลดบทบาทของรัฐ จากการเป็น “ผู้จัดการศึกษา” เป็น “ผ  ู้

จดัให้มีการศึกษา”  + ให้สถานศึกษาบรหิารจัดการการศึกษา  ได้อย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อ โดยให  ้
เอกชน ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่าง  เหมาะสม

• จดัสรรค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรง แก่ผู้เรียนทุกคนอย่าง  เพียงพอ ตามความจําเป็นและเหมาะสมของผู้เรียน



• ปรับปรุง “ระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ตั้งแต่ในครรภ์
• ปรับปรุง “การอาชีวศึกษา”
• ปรับปรุง “ระบบอุดมศึกษา”

 
+ วชิาการรับใช้สงัคม

• พัฒนา “ระบบการเรียนรู้” โดยเน้นกระบวนการคิด การใช้เหตุผล 
การปฎบิัติ , ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการควบคู่กบัคณุธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภบิาล

• ปรับปรุง “ระบบการผลิต การพัฒนา และประเมิน” ครู อาจารย์ บุคลากร
 ทางการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษา:  ม. ๒๘๖



• พัฒนา “ระบบธรรมาภิบาล” ในวงการการศึกษา
• ปรับปรุง “ระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา”
• ปรับปรุง “โครงสร้างการบริหารการศึกษา” ทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ 

และระดับท้องถิ่น
• จัดทํา “ประมวลกฎหมายการศึกษา” เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปในทุกด้าน
• ให้มี “คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ”

 อยู่ในกํากบันายกรัฐมนตรี

การปฏิรูปการศึกษา:  ม. ๒๘๖



๖. การปฏริูปดา้นทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม 
และการผังเมือง



๑. สิทธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัต

 
ิ

ของชาติเพื่อประโยชน
 



สาธารณะ (ม. ๙๒)

สทิธิดาํรงชีวิตในสิง่แวดลอมทีเ่อื้อ
 ตอสุขภาพทีด่ี (ม. ๕๘)

สทิธิชมุชน (ม.๖๓)
สทิธพิลเมือง (ม.๖๔)

๓. การปฏิรูป

รวม ๔ ดานสําคัญ (ม. ๒๘๗)

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และการผังเมือง



๑. องค์กร กฎหมาย ๒. เครื่องมือ กลไก
การทํารายงาน EIA / EHIA
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA)
การผังเมือง การจัดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระบบการจัดเขต
การใช้ประโยชน์พื้นที่ในทะเล
ระบบบญัชี Green GDP
ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
ระบบกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ประมวลกฎหมายทรัพยากรด้าน
ต่างๆ 
ตรากฎหมายทรัพยากรน้ํา , พื้นที่
คุ้มครองทางทะเล, ขยะและของเสีย
อันตราย, สิทธิชุมชนและกระจาย
อํานาจ
ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การผัง
เมือง



3. กระบวนการยุติธรรม
การคํานวณตน้ทุนความเสียหาย
ด้านสิ่งแวดล้อม
กฎหมายการดําเนินคดแีละ
การเยียวยาความเสียหาย
องคก์รและสถาบนัเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
การบังคบัคดดี้านสิ่งแวดล้อม

4. การมีส่วนร่วม
กลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของ

 ประชาชน และชุมชนอย่างแท้จริง

หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
 +

หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
+

การเข้าถงึทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
 และยั่งยืน +

การพัฒนาที่ยั่งยืน



๗. ปฏิรปูด้านพลังงาน
- บริหารจัดการพลังงานอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ให  ้

ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นเป็นทรัพยากรของชาติ และ  มีไว้เพื่อประโยชน์สงูสุดของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง 
- ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมาย  ว่าด้วยการปิโตรเลียมและกฎหมายอื่นท  ี่

เกี่ยวข้องกับพลังงานให้สอดคล้องกับ  หลักการข้างต้น
57



๘. ปฏิรปูด้านเศรษฐกิจมหภาค
- ปรับปรุงกฎหมายเพือ่ป้องกัน ลด จํากัดหรอืขจัด  การผูกขาด และการกดีกนัการแข่งขันอย่างเป็นระบบ  และมีประสทิธิภาพ และสง่เสริมให้ธุรกิจมีการแข่งขัน  อย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันมิให้ผูป้ระกอบการ  รายใหญ่ใช้อํานาจเหนือตลาด

58



- ในกรณีที่รัฐจําเป็นตอ้งทําการผูกขาดในกจิการ  อันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนสว่นใหญ่ รัฐต้อง  กาํกบัดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 
- จัดสรรงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมตามความ  เหมาะสมอย่างตอ่เนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ยากจนและกลุม่  คนผูม้ีรายได้น้อย เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและลดความ  เหลือ่มล้ําทางเศรษฐกิจ
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- บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ ทบทวน  
ความจําเป็นในการดาํรงอยู่ของรัฐวิสาหกิจแตล่ะแห่ง 
ตลอดจนให้มกีารปฎิรปูรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือ  ขาดประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีองค์กรที่มีความเป็นอิสระ 
รับผดิชอบในการฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจดังกลา่ว 

60



- ปรับโครงสร้างการกํากบัดูแลและการส่งเสริม  สหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของ  สหกรณ์ เพื่อการออมทรัพย์ให้เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง 
และมีธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานสหกรณ  ์
ประเภทอื่น เพื่อส่งเสริมการรวมตัวและความเข้มแข็ง 
ของสมาชิกโดยยึดหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

61



การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ํา
- ให้มีหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

 ปัญหาความเหลื่อมล้ําด้านรายได้และโอกาสทางสังคม
 - จัดสรรงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมอย่าง

 ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ยากจนและกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให
 

้
ชุมชนเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ

- ดําเนินการให้ประชาชนมีความเท่าเทียมในเชิงโอกาส 
มีความรู้พืน้ฐานทางการเงิน และเข้าถึงบริการทางการเงิน

 ขั้นพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสําคัญด้านตา่งๆ 62



๙. ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจรายสาขา
ภาคการเกษตร

- กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม จัดหา จัดรูป และบริหาร
 จัดการที่ดินของรัฐและของเอกชนที่ไมใ่ช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเอื้อ
 ให้เกษตรกรและชุมชนสามารถเข้าถึงที่ดินเพื่อทํากิน รวมทั้งรักษาที่ดนิ

 ทํากินไว้ได้ โดยใช้มาตรการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน การให้สิทธิชุมชน
 ในการจัดการที่ดินและทรัพยากร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

 สร้าง เพื่อให้ประสานกันอย่างเป็นระบบ และนําไปสู่การใช้ประโยชน
 

์
สูงสุดจากที่ดิน
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- คุ้มครองเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรม
 จากการผูกขาดทางการเกษตร ระบบเกษตร

 พันธสัญญา และการทําสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
โดยการปรบัปรุงกฎหมาย 

- สร้างระบบประกันความเสี่ยงแก่เกษตรกรกรณีเกิดความเสี่ยง
 ทางการผลติหรือการตลาด 

- ส่งเสริมการพัฒนาและขยายพื้นที่การทําระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให
 

้
มีสัดส่วนพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของพื้นที่เกษตรกร
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ภาคอื่นๆ
- ส่งเสริมอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว  คุณภาพ ไม่เป็นอันตรายตอ่สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับอัตลักษณ  ์

วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประเทศและกระจายรายไดสู้่ประชาชน  อย่างทั่วถึง
- ปฏิรูปเพือ่ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ปฏิรูป  ระบบการขนส่ง และเชื่อมโยงการคมนาคมขนสง่ทุกรูปแบบ ทุก  ระดบัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสร้างกลไกในความร่วมมือ

 ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปดังกล่าว 65



- สร้างและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้เกิด  วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการลงทุน 
สร้างความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน ใช้นวัตกรรมในการสร้าง  ผลติภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยใน  ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการสร้างโอกาส การใหข้อ้มูล 
จดัใหม้มีาตรการทางภาษีและมาตรการคุ้มครองอื่น ธนาคารเพื่อการ  ลงทุน และการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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๑๐. ปฏริปูสังคม
- ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ทั้งด้านการให้บริการสังคม 

การประกันสงัคมทุกกลุ่มวัย การช่วยเหลือทางสังคม และการ  สนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม ที่มีความครอบคลุมเพียงพอ ยั่งยืน 
มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดย  เน้นครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน    
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- รัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรบริหารท้องถิ่นและ  ศาสนสถาน ต้องจัดให้มีพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คนในชุมชน  ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการทํากิจกรรมเพื่อสร้างสมัพันธ  ์
ทางสังคม กิจกรรมนนัทนาการ และกฬีา 
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- จัดทําแผนระยะยาวและดําเนินการเพื่อรองรบัสังคม  ผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดให้มีระบบการออม  เพื่อการดํารงชีพในยามชรา และการเตรียมความพร้อมสู่วัย  สูงอายุที่เหมาะสมของประชาชน การปรบัปรงุระบบการ  เกษียณอายุที่เหมาะสม การปฏิรปูระบบสวัสดิการผู้สูงอายุที่ไม  ่
มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ระบบการดูแลระยะยาว และ  การใช้ทุนทางปัญญาของผู้สูงอายุ ฯลฯ 
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๑๑. ปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทําหน้าทีก่ําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูป
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ลงทุนด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม โครงสรา้งพืน้ฐาน
 ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศอย่างพอเพียง

- สนับสนุนหรือลงทุนให้องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน 
ผู้ประกอบการรายย่อย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

 ให้กับสินค้าและบริการ เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ 70



 ๑๒. การปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ



การปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีฯ : ม. ๒๙๖
• กลไกส่งเสริมผู้ปฎบิัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน ให้มี “เสรีภาพ”

 ควบคูก่ับ “ความรับผิดชอบ”
 

+ ส่งเสริม “สวัสดิภาพและสวัสดิการ”
 ของผู้ปฏิบัตงิานฯ

• พัฒนากลไกและมาตรการ “กํากับดูแลสื่อสารมวลชน” ทัง้การกํากบัดูแล
 ตนเองด้านจริยธรรม การกํากบัโดยภาคประชาชน + สง่เสริมการรู้เท่าทัน
 สื่อ

• กลไก “การจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรสื่อสารของชาติ” เพื่อการเข้าถึง
 และใชป้ระโยชนร์่วมกนั + สื่อทางเลือก และการกํากับดูแลโดยหน่วยงานท
 

ี่
มีอํานาจทางกฎหมาย
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‐ เพื่อประโยชนในการสรางบรรยากาศของความ  
สมานฉันท เสรมิสรางความปรองดองระหวางคนใน  
ชาติ และสรางแนวทางที่จะนําพาประเทศไปสูความม  ี

เสถียรภาพและสันติสุขอยางแทจริง  ใหมีคณะกรรมการ  
เสรมิสรางความปรองดองแหงชาติ จํานวน ๑๕ คน 

‐ ใหมกีฎหมายวาดวยการเสรมิสรางความปรองดอง  
แหงชาติ
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- อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญภาค ๔ การปฏริปูและการสรา้ง  ความปรองดอง ที่จะมีอายุอยูเ่พยีง ๕ ป ียกเว้นจะมีการลง  ประชามติให้ต่ออายุได้อีกไม่เกิน ๕ ป ี
- มีกลไกแยกต่างหากจากการบริหารประเทศตามปรกติ 

๒ กลไก คือ คณะกรรมการเสริมสรา้งความปรองดอง  แห่งชาติ และคณะกรรมการหรือสภาดําเนินการปฏิรปู
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- กระบวนการตรากฎหมายในภาค ๔ จะแตกต่างจาก  กระบวนการตรากฎหมายตามปรกติ 
(๑) ใหเ้ริ่มตน้ที่วุฒิสภา
(๒) ใหส้ภาผู้แทนราษฎรพจิารณาร่างกฎหมายที่ผ่าน  การพจิารณาจากวุฒิสภา ได้เพยีงเห็นชอบหรอืไม่เห็นชอบ 

เท่านั้น 
(๓) หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ วุฒิสภาก็อาจ  ยืนยนัได้ด้วยเสียงสองในสาม 
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มาตรา ๒๗๙  เพื่อประโยชน์แห่งการดําเนินการปฏิรูปประเทศใหต้่อเนื่องจนบรรลผุล 
ให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาต ิ
ซึ่งมีองค์ประกอบและที่มา ดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกนิหนึง่รอ้ยยี่สิบคน 
ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากบุคคลดังตอ่ไปนี้ 

(ก) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จํานวนหกสิบคน

(ข) สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาติตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชัว่คราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ จํานวนสามสิบคน

(ค) ผู้ทรงคณุวฒุซิึง่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆ จํานวนสามสิบคน
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(๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาต ิประกอบด้วย กรรมการซึง่ปฏิบตั
 

ิ
หน้าที่เตม็เวลาและมาจากผู้ทรงคณุวฒุซิึง่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆ 
ไม่เกินสิบห้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตัง้ตามมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปฏิรูป

 ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตร ีหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๒) นําแผนและขั้นตอนการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพือ่ให้เกิดการปฏิรูป

 ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(๓) ส่งเสรมิการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรปู
(๔) เสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมืองทีด่ี
(๕) ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ม

 
ี

การปฏิรูป



การไดมาซึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยการไดมาซึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
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กอนปกอนป  พพ..ศศ..  25352535

ประธาน
 วุฒิสภาจาก

 การแตงตั้ง 
เปนประธาน

 รัฐสภา
 

ประธาน
 วุฒิสภาจาก

 การแตงตั้ง 
เปนประธาน

 รัฐสภา

ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี

ซึ่งจะเปน ส.ส. หรือไมก็ได
ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี

ซึ่งจะเปน ส.ส. หรือไมก็ได

สภาผูแทนราษฎร
 ไมมีบทบาทใด

นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง

 แตงตั้งนายกรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย

มีจดหมายสนับสนุนบุคคลให

 


เปนนายกรัฐมนตรี

หัวหนา

 พรรค  2
หัวหนา

 พรรค 1
หัวหนา

 พรรค 3
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กอนปกอนป  พพ..ศศ..  25352535  --  25402540

1. ประธานสภา
 ผูแทนราษฎรเปน

 ประธานรฐัสภา

 

1. ประธานสภา
 ผูแทนราษฎรเปน

 ประธานรฐัสภา

ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี

จาก ส.ส.
ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี

จาก ส.ส.

สภาผูแทนราษฎร
 ไมมีบทบาทใด

นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง

 แตงตั้งนายกรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย

มีจดหมายสนับสนุนบุคคลให

 


เปนนายกรัฐมนตรี

หัวหนา

 พรรค  2
หัวหนา

 พรรค 1
หัวหนา

 พรรค 3

2. ผูทีจ่ะเปน
 นายกรัฐมนตรตีอง

 เปน ส.ส.
 

2. ผูทีจ่ะเปน
 นายกรัฐมนตรตีอง

 เปน ส.ส.
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ตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ  พพ..ศศ..  2540,2540,  25502550

1. ประธานสภา
 ผูแทนราษฎรเปน
 ประธานรฐัสภา

 

1. ประธานสภา
 ผูแทนราษฎรเปน
 ประธานรฐัสภา

ทรงแตงตั้ง
 นายกรัฐมนตร

 
ี

จาก ส.ส.

ทรงแตงตั้ง
 นายกรัฐมนตรี

จาก ส.ส.

3. สภาผูแทนราษฎร
 ลงมติเลือกโดย

 เปดเผย

นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง

 แตงตั้งนายกรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย

เกิดวิกฤตในป 2557 หาทางออกไมได

2. ผูที่จะเปน
 นายกรฐัมนตร
 

ี

ตองเปน ส.ส.
 

2. ผูที่จะเปน
 นายกรฐัมนตร
 

ี

ตองเปน ส.ส.
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ตามรางรัฐธรรมนูญตามรางรัฐธรรมนูญ

1. ประธานสภา
 ผูแทนราษฎร

 เปนประธาน
 รฐัสภา

 

1. ประธานสภา
 ผูแทนราษฎร

 เปนประธาน
 รฐัสภา

ทรงแตงตั้ง
 นายกรัฐมนตร

 
ี

ทรงแตงตั้ง
 นายกรัฐมนตรี

2.สภาผูแทนราษฎร
 ลงมติเลือกโดย

 เปดเผย

นําความกราบบังคมทูล

 เพื่อทรงแตงตั้ง

 นายกรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย

โดยปกติ สภาผูแทนราษฎรจะลงมติเลือก ส.ส. เปนนายกรัฐมนตรี
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ประเทศทีร่ัฐธรรมนญูบัญญัติ

วานายกรฐัมนตรีตองเปนสมาชิกรฐัสภา
 (ทั่วโลกมีเพยีง 30 ประเทศ)

เชน ออสเตรเลีย, รัฐเอกราชปาปวนิวกินี, สหพันธรัฐมาเลเซีย,
 ราชอาณาจักรกัมพูชา,

 
ญี่ปุน,

 
ราชอาณาจักรภฏูาณ,

 
ไอรแลนด,

 ศรีลังกา,

 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ,

 
สาธารณรัฐมอลตา,

 สาธารณรัฐสิงคโปร,

 
สาธารณรัฐฟจิ,

 
สหพันธสาธารณรัฐ

 ประชาธปิไตยเอธิโอเปย  , สาธารณรัฐกายอานา, รัฐอิสราเอล,
 สาธารณรัฐตุรกี,

 
สาธารณรัฐวานูอาตู,

 
สาธารณรัฐตรินิแดดและ

 โตเบโก,

 
สหพันธสาธารณรัฐประชาธปิไตยเนปาล,

 
อินเดีย

ประเทศทีร่ัฐธรรมนญูมิไดบัญญัติวา
 นายกรฐัมนตรตีองเปนสมาชิกรฐัสภา

(ประมาณ 60 ประเทศในระบบรฐัสภา)

เชน  สาธารณรัฐออสเตรีย, ราชอาณาจักรเบลเยียม
, สาธารณรัฐบัลแกเรีย, แคนาดา,

 
สาธารณรัฐโครเอเชีย,

 สาธารณรัฐเช็ก,

 
ราชอาณาจักรเดนมารก,

 
สาธารณรัฐฟนแลนด,

 สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี, ฮังการี, ไอซแลนด,สาธารณรัฐอิตาลี, 
นิวซีแลนด,ราชรัฐลักเซมเบริก, ราชอาณาจักรสเปน, 
ราชอาณาจักรสวีเดน,

 
 สหราชอาณาจักร,สาธารณรัฐมาซิโดเนีย, 

มองโกเลีย, มอนเตรเนโกร, สาธารณรัฐนาอูลู, ปากีสถาน, 
สาธารณรัฐโปแลนด, สาธารณรัฐโปรตุเกส, ซานมาริโอ, เซอรเบีย,. 
สโลวาเกีย, สโลวิเนีย, แอฟริกาใต ,สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
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