
๑. สรางพลเมืองใหเปนใหญ

๒. การเมืองใสสะอาดและสมดุล

๓. หนนุสังคมที่เปนธรรม

๔. นําชาติสูสันติสุข

1



มีมาตรการสําคัญดังนี้ 

     ๑. ยกระดับราษฎร (subject) 

ใหเปนพลเมือง (citizen) มีทั้งสิทธิ 

เสรีภาพ หนาที่ และความรับผิดชอบ

ตอบานเมือง โดยไมเห็นแกผลตอบแทน      
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     ๒. ขยายและเพ่ิมสิทธิตาง ๆ ที่เปนสิทธิมนุษยชน 

และสิทธิพลเมือง

         - สิทธิในครอบครัวที่เปนปกแผน และเปนสุข

         - สิทธิในการศึกษา ๑๕ ป 

         - กสทช. ตองใหความสําคัญกับบริการที่มีคุณภาพ  

ทั่วถึง และประชาชนเสียคาใชจายนอยที่สุด ไมใชมุงหา

รายได          
3



     - กําหนดใหทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทเปน

ทรัพยากรชาติ เพ่ือประโยชนสาธารณะ

     - รัฐมีหนาที่ตองดําเนินการใหสิทธิพลเมืองเกิดผล

ตามความสามารถทางการคลัง    
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     ๓. เพิ่มสวนรวมทางการเมืองและการบริหาร

         - สวนรวมของพลเมือง และชุมชนในการกําหนด

นโยบายสาธารณะ ในการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

         - ใหหนวยงานของรัฐชวยประชาชนจัดทําราง

กฎหมาย และรางกฎหมายที่ประชาชนเสนอ แมยุบสภาหรอื

สภาสิน้อาย ุกต็องพิจารณาตอไป โดยไมตองขอใหรัฐสภา

เห็นชอบเหมือนรางของ ครม. และ ส.ส. 5



     - ใหสมัชชาพลเมืองเปนที่รวมของผูแทนองคกรชุมชน 

ประชาสงัคม เอกชน นักวิชาการ ปราชญชาวบาน ฯลฯ เพื่อให

ความเห็นในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัด และองคกร

บริหารทองถ่ิน 

     - ใหมีสภาตรวจสอบภาคพลเมือง ประกอบดวยผูแทนจาก

สมัชชาพลเมือง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน

เพื่อสงเสริมความซ่ือตรง ตรวจสอบทุจริต และการผิดจริยธรรม

ในทุกจังหวัด    6



    - ใหการฝาฝนจรยิธรรมอยางรายแรงของนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ส.ส. และ ส.ว. ที่สมัชชาคุณธรรมช้ีมูลสงเรือ่งไปให 

กกต. จดัใหประชาชนลงมติถอดถอน (กรณี ส.ว.) หรอืหาม

ดํารงตําแหนง ๕ ป (นรม., รมต., ส.ส.) ในการเลือกตั้งทั่วไป 

       - ถาเปน นรม., รมต. ตองลงคะแนนโดยประชาชน

ทั่วประเทศ

       - ถาเปน ส.ส., ส.ว., ลงคะแนนในภาคที่ไดรับเลอืกตั้ง 

หรือมีภูมิลําเนา 7



    สวนกรณีทุจริต รํ่ารวยผิดปกติ 

ทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ฯลฯ 

คงให ปปช. ไตสวน และ

ถอดถอนโดยรัฐสภา และ

ดําเนินคดีอาญาในศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาเหมือนเดิม 

เพราะเปนเร่ืองซับซอนทางกฎหมาย 
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เลือกพรรค

เลือกคน

     ใหพลเมืองเลือก

จัดลําดับคนในบัญชี

รายชื่อ (party list) 

ไดแทนท่ีจะใหเปนการ

จัดลําดับของพรรค
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ใหประชาชนออกเสียงประชามติ 

     - ในการแกไขหลักการสําคัญพ้ืนฐานทางรัฐธรรมนูญ

     - ในเร่ืองที่กฎหมายบัญญัติ

     - ในเร่ืองที่ ครม. มีมติใหขอประชามติ

     - ในเร่ืองระดับทองถิ่น 
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    - ถารางกฎหมายที่พลเมืองเสนอตกไป ส.ส. ส.ว. 

หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกเทาทีม่ีอยูของทั้งสอง

สภา อาจรองขอใหมีการออกเสียงประชามติได     



มีมาตรการสําคัญดังนี้ 
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มีมาตรการดังนี้ 

     ๑. กําหนดลักษณะผูนําการเมืองทีด่ีมีคุณธรรม

จริยธรรมและพรรคการเมืองที่ดี

     ๒. ใหมีสมัชชาคุณธรรมแหงชาติกํากับการปฏิบัติ

ตามจริยธรรม และประเมินจริยธรรมของผูนําการเมือง

ทุกป รวมทั้งไตสวนการฝาฝนจริยธรรมอยางรายแรง และ

สงเร่ืองใหรัฐสภา หรือประชาชนถอดถอน
13



     ๓. กําหนดใหผูสมัครรับเลือกต้ังทั้งระดับชาติ และ

ทองถิ่น ตองแสดงหลักฐานการเสียภาษียอนหลังสามป 

เพ่ือการตรวจสอบ

     ๔. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชเงินแผนดิน

ของหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีธุรกรรมกับหนวยงาน

ภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนตรวจสอบได 
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     ๕. กําหนดใหพลเมืองมีสวนรวมตรวจสอบทุจริต และ

คุมครองผูกระทําการตรวจสอบโดยสุจริต แตหากทําโดย

ไมสุจริตก็ตองรับโทษ

     ๖. ให กกต. เปนผูออกกฎเกณฑ ควบคุมเลือกต้ัง และ

วินิจฉัยใหเลือกต้ังใหม แตให กจต. เปนผูจัดเลือกต้ัง 

เพ่ือให กกต. ตรวจสอบทั้งผูสมัครที่ซื้อเสียง และ

เจาหนาที่จัดเลือกต้ังที่ไมเปนธรรม  
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     ๗. ให ปปช. มีอํานาจตรวจสอบทุจริตผูดํารงตําแหนง

การเมือง และหัวหนาสวนราชการเทานั้น เพ่ือใหคดี

รวดเร็ว 

     ๘. ต้ังแผนกคดีวินัยการคลงั และงบประมาณ ใน

ศาลปกครองเพ่ือควบคุมการดําเนินการที่กอใหเกิดความ

เสียหายแกเงินแผนดิน โดยให ปปช. และ สตง. ซึ่งมี

หลักฐานอันควรเชื่อวามีการกระทําดังกลาวฟองคดีได   
16



     ๙. - มีสภาตรวจสอบภาคพลเมือง

         - มีการถอดถอนโดยประชาชน  
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มีมาตรการดังนี้

     ๑. ความสมดุลระหวางการเมืองของนักการเมืองกับ

การเมืองของพลเมือง

     ๒. ความสมดุลระหวางสภาลางกับสภาบน

         สภาผูแทนราษฎรเปนสภาการเมืองเสียงขางมาก 

(majoritarian politics) ของพรรคการเมือง มีอํานาจต้ัง

รัฐบาล ควบคุมรัฐบาล และถอดรัฐบาล
18



     วุฒิสภาเปนสภาพหุนิยม (pluralist chamber)   

ของพลเมืองหลากหลายอาชีพ เพ่ือถวงดุลสภาผูแทนราษฎร 

เปนสภาที่ดึงสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมที่ไมได

สังกัดพรรค 

     Montesquieu กลาววา โครงสรางทางการเมืองท่ีดีตอง

เปนโครงสรางที่ดึงกลุมพลังอํานาจที่แทจริงในสังคมทุกกลุม

ใหเขามาอยูในโครงสรางได (inclusive political structure)
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1. ผู้เคยดํารงตาํแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ประธาน

รัฐสภา ประธานศาลฎกีา 

เลือกกนัเองไม่เกิน 10 คน

2. ผู้เคยดํารงตาํแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูงใน

ภาครัฐ เลือกกันเองไม่

เกิน 30 คน

4. ผู้แทนองค์กร

ด้านต่าง ๆ เช่น 

เกษตรกรรม แรงงาน 

ท้องถิ่น วชิาการ 

ชุมชน เลือกกนัเอง

ไม่เกิน 50 คน

3. ผู้แทนองค์กร

วชิาชีพที่มกีฎหมาย

จดัตั้ง เลือกกันเอง

ไม่เกิน 10 คน

5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

ต่าง ๆ เช่น การศึกษา 

ชาตพินัธ์ุ เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส ปราชญ์

ชาวบ้านที่ได้รับการ

เลือกจาก ไม่เกิน 100 

คน

สมัชชาพลเมือง / ผู้บริหารท้องถิ่น /

สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกประเภท
เลือก

วุฒสิภา (สภาผู้แทนพลเมือง)

สภาพหุนิยม
ไม่เกิน 200 คน

ทีม่าของวุฒิสภา (สภาผู้แทนพลเมอืง) 

ตามร่างรัฐธรรมนูญ
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     (๑) ผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา 

ซ่ึงเลือกกันเองใหไดไมเกินสิบคน

     (๒) ผูซ่ึงเคยเปนขาราชการฝายพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา 

ซ่ึงเปนตําแหนงบริหาร ขาราชการฝายทหารซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม 

ผูบัญชาการทหารสูงสุด หรือผูบัญชาการเหลาทัพ พนักงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ

ในรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนาองคกร

ดังกลาว ซ่ึงเลือกกันเองในแตละประเภท ประเภทละไมเกินสิบคน

     (๓) ผูแทนองคกรวิชาชีพหรืออาชีพท่ีมีกฎหมายจัดตั้งซ่ึงเลือกกันเอง จํานวนไมเกิน

สิบคน

     (๔) ผูซ่ึงมาจากการเลือกกันเองขององคกรดานเกษตรกรรม ดานแรงงาน 
ดานวิชาการ ดานชุมชน ดานทองถิ่น และองคกรดานตาง ๆ 21



     (๕) ผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรมดานการเมือง ความม่ันคง การบริหารราชการแผนดิน 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองทองถิ่น การศึกษา การเศรษฐกิจ 

การสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม ผังเมืองทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สังคม ชาติพันธุ ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม คุมครองผูบริโภค ดานเด็กเยาวชน 

สตรี ดานผูพิการ ผูดอยโอกาส ปราชญชาวบาน ผูประกอบวิชาชีพอิสระ และดานอ่ืน 

จํานวนไมเกินหนึ่งรอยคน

     ใหมีคณะกรรมการสรรหาบุคคลดานตาง ๆ ตาม (๕) ทําหนาท่ีสรรหาบุคคลผูสมควร

ไดรับเลือกตั้งดานตาง ๆ เปนจํานวนสองเทาของจํานวนท่ีกําหนดใน (๕) เพ่ือใหสมัชชา

พลเมือง ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นทุกประเภท เลือกใหเหลือเทาจํานวนท่ี

กําหนดไวใน (๕)
22
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   ตัวอยางของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยทางออม ๒๑ ประเทศ    

มีตัวอยาง ดังนี้

   - ออสเตรีย Bundesrat ๖๑ คน   มาจากการเลือกตั้งโดยออมท้ังหมด

   - เบลเยี่ยม Senate ๗๑ คน   มาจากการเลือกตั้งโดยออม ๒๑ คน 

   - ฝร่ังเศส Senat ๓๔๘ คน   มาจากการเลือกตั้งโดยออมท้ังหมด

   - เยอรมัน Bundesrat ๖๙ คน   มาจากการเลือกตั้งโดยออมท้ังหมด

   - อินเดีย Rajya Sabha ๒๔๕ คน   มาจากการเลือกตั้งโดยออม ๒๓๓ คน

   - มาเลเซีย Dewan Negara ๗๐ คน  มาจากการเลือกตั้งโดยออม ๒๖ คน

   - เนเธอรแลนด Senate ๗๕ คน   มาจากการเลือกตั้งโดยออมท้ังหมด

   - สเปน Senado ๒๖๖ คน   มาจากการเลือกตั้งโดยออม ๕๘ คน



24

   ตัวอยางของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกโดยฐานวิชาชีพ (Vocational 

Base) จํานวน ๓ ประเทศ เชน 

   - ไอรแลนด Seanad Eireann ๖๐ คน มาจากการเลือกโดยฐานวิชาชีพ 

(Vocational Base) ๔๓ คน



          ๓. ระบบเลือกต้ัง ส.ส. เดิมเปนระบบที่ทําใหพรรค

การเมืองใหญไดคะแนนเกินกวาความนิยมที่ประชาชน

ลงคะแนน  
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ปัญหาของระบบเลอืกตั้งเสียงข้างมากธรรมดาเขตละคน 

: กรณศึีกษาผลการเลอืกตั้ง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

พรรค แบ่งเขตเลือกตั้ง แบบสัดส่วน ส.ส.ท้ังหมด

จํานวน ส.ส. คะแนน จํานวน 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 

= ขาดไป 18 คน

ควรได้ 18 คน 

= ขาดไป 3 คน

ควรได้ 167 คน 

= เกนิไป 38 คน

ควรได้ 119 คน 

= ขาดไป  5 คน

ควรได้ 41 คน 

= ขาดไป 12  คน

26



    การเลือกตั้ง ส.ส. ใหม ตองปรับระบบใหสมดุล

ระหวางความนิยมที่ประชาชนมีในพรรคการเมืองและ

จํานวน ส.ส. ที่ไดอยางแทจริง โดยใชระบบสัดสวนผสม

ระหวาง ส.ส. บัญชีรายชื่อ กับ ส.ส. เขต โดยใชสัดสวน

จากบัญชีรายชื่อ

27
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          ระบบการเลือกต้ังนี้ จะไมทําใหพรรคใหญได ส.ส. 

เกินจริง และเปนประโยชนกับพรรคขนาดกลางและเล็ก 

ทําใหเกิดรัฐบาลผสมที่เอ้ือตอบรรยากาศการปรองดอง 

30



เลือกพรรค

เลือกคน

31

     สร้างความสมดุลระหวา่ง

นายทุนพรรคในบญัชีกบัเสียง

ท่ีแทจ้ริงของประชาชนโดยให้

ประชาชนจดัลาํดบั   ผูท่ี้จะ

ไดรั้บเลือกตั้งในบญัชีรายช่ือ

ของพรรคและกลุ่มการเมือง 

(open list)



    ๔. ความสมดุลระหวางพรรคการเมือง ซึ่งตองใชทุน

มหาศาลกับกลุมการเมือง ที่ต้ังมาจากสมาคม ใหกลุม

การเมืองสามารถสงผูสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และ

ผูสมัคร ส.ส. เขตได เพ่ือใหกลุมตาง ๆ เขามารวมมากขึ้น

32



   ๕. สรางสมดุลในอาํนาจ ๒ สภา 

      - สภาผูแทนราษฎร - ประธานสภาผูแทนเปนประธานรัฐสภา

     - เลือกนายกรัฐมนตร ี

- ควบคุมรัฐบาล / ไมไววางใจ

  นายกรัฐมนตรีได

- เสนอกฎหมายได

- หากเห็นไมตรงกับวุฒิสภา            

  สภาผูแทนราษฎรฯ ชี้ขาดข้ันสุดทาย

  ในรางกฎหมาย 33



     - วุฒิสภา    - เสนอกฎหมายได

        - ประชุมรวมกับ ส.ส. ถอดถอน

         ดวยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา

   - ประชุมรวมกับ ส.ส. แกรัฐธรรมนูญใช

       คะแนน ๒ ใน ๓
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     ๖. สรางสมดุลระหวางวินัยพรรคกับอิสระของ ส.ส. 

         - หามผูที่มิใช ส.ส. มีมติให ส.ส. ลงมติ

         - หาก ส.ส. ลาออกจากพรรคหรือกลุมการเมืองพนจาก

การเปน ส.ส. 

         - ส.ส. ลงมติโดยอิสระในสภา ถาพรรคพนจากการเปน

สมาชิก ไมพนสมาชิกภาพ ส.ส. เพือ่ให ส.ส. มีอิสระทําตามความ

ตองการประชาชนได 

35



     ๗. สรางสมดุลโดยแยกอํานาจนิติบัญญัติจากอํานาจบริหาร : ส.ส. 

เปนรัฐมนตรีไมได 

         มีมาตรการปองกันไมให ส.ส. ที่ไมไดเปนรัฐมนตรีทาํลาย

เสถียรภาพรัฐบาลไทย

         ๗.๑ การอภิปรายไมไววางใจ ถาลงมติไมไววางใจชนะสภา

ผูแทนราษฎรตองยุบ เพื่อบีบให ส.ส. ไปใชกลไกอื่นที่มีประสิทธภิาพใน

การตรวจสอบมากกวาคือ

๗.๑.๑ กลาวหาวาทุจรติตอ ปปช. 

๗.๑.๒ กลาวหาวาทาํใหเงินแผนดินเสียหายตอแผนกคดี

วินัยการคลัง และงบประมาณ 36



๗.๒ นรม. ขอความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎร 

๗.๓ นรม. แถลงวารางกฎหมายทั้งฉบับ หรือบางมาตรา

เปนการใหความไววางใจตอรัฐบาล

      - รอพิจารณารางกฎหมาย ตองยื่นญัตติไมไววางใจใน 

๔๘ ช่ัวโมง ถาไมยื่น รางกฎหมายผานสภาผูแทนราษฎร 

      - ถายืน่ญัตติไมไววางใจ และรัฐบาลชนะ รางกฎหมายก็ผาน

      - ถายืน่ญัตติไมไววางใจ และรัฐบาลแพ สภายุบรัฐบาล

พนตําแหนง 
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๘. สรางสมดุลระหวางฝายการเมืองซึ่งกําหนดนโยบายกับฝายประจํา

ซึ่งตองทําตามนโยบาย

   - คณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังขาราชการโดยใชระบบคณุธรรม

   - หามแทรกแซงการแตงต้ัง โยกยายขาราชการ เจาหนาที่ เวนแตทาํ

ตามกฎหมาย 

38



๙. สรางสมดลุระหวางพรรคฝายรัฐบาลและพรรคฝายคาน              

ในสภาผูแทนราษฎร

    ๙.๑ มีบทบัญญัติกําหนดกลไกไมใหพรรครัฐบาลรวบอาํนาจในทาง   

นิติบัญญัติโดยกําหนดใหตําแหนงรองประธานสภาผูแทนราษฎร ไดมา

จากผูที่ไดรับคะแนนเสยีงในการเลอืกประธานสภาผูแทนราษฎร 

เปนลําดับที่ ๒ ทําใหสมาชิกพรรคฝายคานมีโอกาสดํารงตําแหนงรอง

ประธานสภาผูแทนราษฎรได 

   ๙.๒ กําหนดใหประธานคณะกรรมาธิการสําคัญในสภาผูแทนราษฎร

บางคณะตองเปนสมาชิกพรรคฝายคาน 
39



ใหมีการปฏิรูปดานตาง ๆ ดังนี้

๑. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

    - ใหประชาชนเขาถึงกฎหมาย และกฎโดยงาย ใหตรา

กฎหมายวาดวยการจัดทําประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวม

และปรับปรุงกฎหมาย และกฎในเร่ืองตาง ๆ ไวอยาง

ครบถวนและทันสมัยขึ้นเผยแพรใหประชาชนไดทราบ    

40



    - ใหประชาชนผูมีรายไดนอยไดรับความชวยเหลือ

ทางกฎหมายและคดีอยางมีประสิทธิภาพ 

    - ปรับปรุงกฎหมายซึ่งกําหนดเร่ืองการออกใบอนุญาต

ที่มีลักษณะเปนการผูกขาด ใหสัมปทาน หรือใหสิทธิ 

ใหใชวีประมูลโดยเปดเผยเปนหลัก  

41



มาตรา ๒๑๘ วรรคสี ่: ความโปรงใส

• คําพิพากษา คําวินิจฉัย และคําสั่ง ตองแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยหรือ

การมีคําสั่ง ตองอานโดยเปดเผย และตองใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงได

โดยงาย เวนแตเปนเรื่องที่เก่ียวกับประโยชนสาธารณะ ประชาชนทั่วไปอาจ

เขาถึงไดดวย

มาตรา ๒๒๐ วรรคสอง : การสรางความเปนธรรม

• ในกรณีที่ศาลหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาที่บังคับใชกฎหมายเห็นวากฎหมาย

หรือกฎใดกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอประชาชน ใหศาลหรือหนวยงานของรัฐ

ดังกลาวสงความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป



๑. สทิธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ

กฎหมายและกระบวนการ

ยุตธิรรม (ม. ๘๗)

สทิธิในกระบวนการยุตธิรรม 
(ม. ๔๔)

๓. ศาลและกระบวนการยุตธิรรม

หลักนิตธิรรม (ม.๒๑๗)

ความโปร่งใส (ม.๒๑๘)

การสร้างความเป็นธรรม (ม.๒๒๐)

๔. การปฏรูิป

รวม ๗ เร่ืองสาํคัญ

(ม. ๒๘๒)

ด้านกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม



๒. ปฏิรูปดานการเงิน การคลงั และภาษีอากร

    - จัดระบบภาษีเปน ๒ ระดับ คือ ระดับชาติ และระดับ

ทองถิ่น 

    - ใหมีกฎหมายกําหนดใหบุคคลตองแสดงรายไดของตน

ตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ เพ่ือใหผูมีรายไดทุกคนเขาสู

ระบบภาษีอยางครบถวนสมบูรณ และ

ใหผูซ่ึงไดเสียภาษี มีสิทธิประโยชน

ตามกฎหมาย 44



    - ปฏิรูประบบภาษี ใหเกิดประสิทธภิาพ เปนกลาง 

เปนธรรม และลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ โดย

พิจารณายกเลิกมาตรการลดหยอนหรอืยกเวนภาษีให

เหลือนอยที่สุด

    - จัดใหมีระบบบํานาญแหงชาติ เพ่ือใหครอบคลุม 

กลุมประชากรที่ยังไมไดอยูในระบบบํานาญใหดํารงชีพ

ไดอยางพอเพียง และยั่งยืน
45



๓. ปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน 

    - ใหมีองคกรบริหารการพัฒนาภาค ทําหนาที่

สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตาง ๆ ที่ต้ังอยูในภาคและ

กํากับดูแลหนวยงานของรัฐในพ้ืนที่ จัดทําแผนและ

บริหารงบประมาณแบบพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการพัฒนาภาค

ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไมซ้ําซอนกับงาน

ของจังหวัดและองคกรบริหารทองถิ่น
46



๔. ปฏิรูปดานการบริหารทองถ่ิน

    - ตรากฎหมายและจัดใหมีกลไกที่

จําเปนสําหรับการจัดต้ังองคกร

บริหารทองถิ่นเต็มพ้ืนที่จังหวัด 

และดําเนินการจัดต้ังองคกรบริหาร

ทองถิ่นดังกลาวขึ้นในพ้ืนที่ที่มี

ความพรอมและเหมาะสมโดยเร็ว 
47



  ๕. การปฏิรูปดานการศึกษา



๑. สทิธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ

การจัดการศึกษาอบรม

ทุกระดับ ทกุรูปแบบ (ม. ๘๔)

สิทธิในการรับการศึกษา

(ม. ๕๒)

๓. การปฏรูิป

รวม ๑๒ เร่ืองสาํคัญ

(ม. ๒๘๖)

ด้านการศึกษา



การปฏิรูปการศึกษา:  ม. ๒๘๖

• ลดบทบาทของรัฐ จากการเปน “ผูจัดการศึกษา” เปน “ผูจัด

ใหมีการศึกษา” + ใหสถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาได

อยางมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตอ โดยใหเอกชน 

ชุมชน และองคกรบริหารทองถ่ิน มีสวนรวมอยางเหมาะสม

• จัดสรรคาใชจายรายหัวโดยตรง แกผูเรียนทุกคนอยาง

เพียงพอ ตามความจําเปนและเหมาะสมของผูเรียน



• ปรับปรุง “ระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ตั้งแตในครรภ

• ปรับปรุง “การอาชีวศึกษา”

• ปรับปรุง “ระบบอุดมศึกษา” + วิชาการรับใชสังคม

• พัฒนา “ระบบการเรียนรู” โดยเนนกระบวนการคิด การใชเหตุผล 

การปฎิบัติ , สงเสริมการศึกษาดานวิชาการควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล

• ปรับปรุง “ระบบการผลิต การพัฒนา และประเมิน” ครู อาจารย บุคลากร

ทางการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษา:  ม. ๒๘๖



• พัฒนา “ระบบธรรมาภิบาล” ในวงการการศึกษา

• ปรับปรุง “ระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา”

• ปรับปรุง “โครงสรางการบริหารการศึกษา” ท้ังระดับชาติ ระดับพื้นท่ี 

และระดับทองถิ่น

• จัดทํา “ประมวลกฎหมายการศึกษา” เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปในทุกดาน

• ใหมี “คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษยแหงชาติ” 

อยูในกํากับนายกรัฐมนตรี

การปฏิรูปการศึกษา:  ม. ๒๘๖



  ๖. การปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และการผังเมือง



๑. สทิธิและเสรีภาพ ๒. แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ

ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสมบตัิ

ของชาตเิพื่อประโยชน์

สาธารณะ (ม. ๙๒)

สิทธิดาํรงชีวิตในส่ิงแวดล้อมที่เอือ้
ต่อสุขภาพที่ด ี(ม. ๕๘)

สิทธิชุมชน (ม.๖๓)

สิทธิพลเมือง (ม.๖๔)

๓. การปฏรูิป

รวม ๔ ด้านสาํคัญ (ม. ๒๘๗)

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อม และการผังเมือง



๑. องคกร กฎหมาย ๒. เคร่ืองมือ กลไก

 การทํารายงาน EIA / EHIA

 การประเมินส่ิงแวดลอมระดบั

ยุทธศาสตร (SEA)

 การผังเมือง การจัดเขตการใช

ประโยชนท่ีดิน ระบบการจัดเขต

การใชประโยชนพื้นท่ีในทะเล

 ระบบบัญชี Green GDP

 ระบบภาษีส่ิงแวดลอม

 ระบบกองทุนดานสิง่แวดลอม

 ประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม

 ประมวลกฎหมายทรัพยากรดาน

ตางๆ 

 ตรากฎหมายทรัพยากรน้ํา , พื้นท่ี

คุมครองทางทะเล, ขยะและของเสีย

อันตราย, สิทธิชุมชนและกระจาย

อํานาจ

 ปรับปรุงกฎหมายส่ิงแวดลอม การผัง

เมือง



3. กระบวนการยุติธรรม

 การคํานวณตนทุนความเสียหาย

ดานสิ่งแวดลอม

 กฎหมายการดําเนนิคดแีละ

การเยียวยาความเสียหาย

 องคกรและสถาบันเกี่ยวกับ

ความยุติธรรมดานส่ิงแวดลอม

 การบังคับคดีดานสิ่งแวดลอม

4. การมีสวนรวม

กลไกและกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน และชุมชนอยางแทจริง

หลักปรัชญาเศรษกจิพอเพยีง

 +

หลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม 

+

การเขาถึงทรัพยากรอยางเปนธรรม

และย่ังยืน + 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน



๗. ปฏริูปดานพลังงาน

    - บริหารจัดการพลังงานอยางมีธรรมาภิบาลและยั่งยนื ให

ปโตรเลยีมและเช้ือเพลิงธรรมชาติอืน่เปนทรัพยากรของชาติ และ

มีไวเพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชนอยางแทจริง 

    - ดําเนินการจดัทาํหรือปรับปรุงกฎหมาย

วาดวยการปโตรเลยีมและกฎหมายอืน่ที่

เกี่ยวของกับพลังงานใหสอดคลองกับ

หลักการขางตน
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๘. ปฏิรูปดานเศรษฐกิจมหภาค

    - ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกัน ลด จํากัดหรือขจัด

การผูกขาด และการกีดกันการแขงขนัอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหธุรกิจมีการแขงขัน

อยางเสรีและเปนธรรม รวมทั้งปองกันมิใหผูประกอบการ

รายใหญใชอํานาจเหนือตลาด

58



    - ในกรณีที่รัฐจําเปนตองทําการผูกขาดในกิจการ

อันเปนสาธารณประโยชนเพ่ือประชาชนสวนใหญ รัฐตอง

กํากับดูแลเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค 

    - จัดสรรงบประมาณพิเศษเพ่ิมเติมตามความ

เหมาะสมอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ยากจนและกลุม

คนผูมีรายไดนอย เพ่ือใหชุมชนเขมแข็งและลดความ

เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ
59



    - บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ ทบทวน

ความจําเปนในการดํารงอยูของรัฐวิสาหกิจแตละแหง 

ตลอดจนใหมีการปฎิรูปรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรอื

ขาดประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีองคกรที่มีความเปนอิสระ 

รับผิดชอบในการฟนฟูรัฐวิสาหกิจดังกลาว  

60



    - ปรับโครงสรางการกํากับดูแลและการสงเสริม

สหกรณ โดยยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของ

สหกรณ เพ่ือการออมทรัพยใหเปนสถาบันการเงินที่มั่นคง 

และมีธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานสหกรณ

ประเภทอ่ืน เพ่ือสงเสริมการรวมตัวและความเขมแข็ง 

ของสมาชิกโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา

    - ใหมีหนวยงานกลางในการแกไขปญหาความยากจนและ

ปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดและโอกาสทางสังคม

    - จัดสรรงบประมาณพิเศษเพ่ิมเตมิตามความเหมาะสมอยาง

ตอเน่ือง เพื่อพัฒนาพืน้ที่ยากจนและกลุมคนผูมีรายไดนอย เพื่อให

ชุมชนเขมแข็งและลดความเหลือ่มล้าํทางเศรษฐกิจ

    - ดําเนินการใหประชาชนมีความเทาเทียมในเชิงโอกาส 

มีความรูพื้นฐานทางการเงิน และเขาถึงบริการทางการเงิน

ข้ันพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาํคญัดานตางๆ 62



๙. ปฏิรูปดานเศรษฐกิจรายสาขา

ภาคการเกษตร
    - กระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม จัดหา จัดรูป และบริหาร

จัดการที่ดินของรัฐและของเอกชนที่ไมใชประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อเอื้อ

ใหเกษตรกรและชุมชนสามารถเขาถึงทีดิ่นเพือ่ทํากิน รวมทั้งรักษาที่ดิน

ทํากินไวได โดยใชมาตรการในการจัดต้ังธนาคารท่ีดิน การใหสิทธิชุมชน

ในการจัดการท่ีดินและทรัพยากร การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก

สราง เพือ่ใหประสานกันอยางเปนระบบ และนําไปสูการใชประโยชน

สูงสุดจากที่ดิน
63



    - คุมครองเกษตรกรใหไดรับความเปนธรรม

จากการผูกขาดทางการเกษตร ระบบเกษตร

พันธสัญญา และการทําสัญญาท่ีไมเปนธรรม 

โดยการปรับปรุงกฎหมาย 

    - สรางระบบประกันความเสี่ยงแกเกษตรกรกรณีเกิดความเสี่ยง

ทางการผลิตหรือการตลาด 

    - สงเสริมการพัฒนาและขยายพื้นที่การทําระบบเกษตรกรรมย่ังยืนให

มีสัดสวนพื้นทีอ่ยางนอยหน่ึงในสี่ของพื้นที่เกษตรกร
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ภาคอื่นๆ

    - สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเท่ียว

คุณภาพ ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับอัตลกัษณ

วัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมรายไดแกประเทศและกระจายรายไดสูประชาชน

อยางท่ัวถึง

    - ปฏิรูปเพ่ือยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส ปฏิรูป

ระบบการขนสง และเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทุกรูปแบบ ทุก

ระดับท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสรางกลไกในความรวมมือ

ระหวางภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปดังกลาว 65



    - สรางและพัฒนาสังคมผูประกอบการ โดยสนับสนุนใหเกิด

วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลางอยางเปนระบบ สงเสริมการลงทุน 

สรางความสามารถในการเขาถึงแหลงทุน ใชนวัตกรรมในการสราง

ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริมเศรษฐกจิสรางสรรค

    - สนับสนนุและสงเสริมการลงทนุของภาคเอกชนไทยใน

ตางประเทศอยางเปนระบบ ท้ังในดานการสรางโอกาส การใหขอมลู 

จัดใหมีมาตรการทางภาษีและมาตรการคุมครองอื่น ธนาคารเพ่ือการ

ลงทุน และการอื่นท่ีเกีย่วของ
66



๑๐. ปฏิรปูสังคม

      - ปฏิรูประบบสวัสดกิารสังคม ทั้งดานการใหบรกิารสังคม 

การประกันสังคมทกุกลุมวยั การชวยเหลอืทางสงัคม และการ

สนับสนุนหุนสวนทางสังคม ที่มีความครอบคลุมเพยีงพอ ยั่งยืน 

มีคุณภาพ เขาถึงได และมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ โดย

เนนครอบครัวและชุมชนเปนฐาน    
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     - รัฐ หนวยงานของรัฐ องคกรบริหารทองถิ่นและ

ศาสนสถาน ตองจัดใหมีพื้นที่สาธารณะเพือ่ใหคนในชุมชน

ใชประโยชนรวมกันในการทํากิจกรรมเพื่อสรางสัมพนัธ

ทางสังคม กิจกรรมนนัทนาการ และกีฬา 
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     - จัดทําแผนระยะยาวและดําเนนิการเพื่อรองรับสังคม

ผูสูงอายุของประเทศไทย โดยเฉพาะการจดัใหมีระบบการออม

เพื่อการดํารงชีพในยามชรา และการเตรยีมความพรอมสูวยั

สูงอายทุี่เหมาะสมของประชาชน การปรับปรุงระบบการ

เกษียณอายทุี่เหมาะสม การปฏริูประบบสวัสดิการผูสูงอายุที่ไม

มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ระบบการดแูลระยะยาว และ

การใชทุนทางปญญาของผูสูงอายุ ฯลฯ 
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๑๑. ปฏิรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

    - ใหมีคณะกรรมการปฏิรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนเพื่อการปฏิรูป

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

    - ลงทุนดานการศึกษา วิจัย การสรางนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศอยางพอเพยีง

    - สนับสนุนหรือลงทุนใหองคกรบริหารทองถ่ิน ชุมชน 

ผูประกอบการรายยอย ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรางมูลคาเพิม่

ใหกับสินคาและบริการ เพื่อใหพึ่งพาตนเองได 70



 ๑๒. การปฏิรูปดานการส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ



การปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีฯ : ม. ๒๙๖

• กลไกสงเสริมผูปฎิบัติงานในวิชาชีพส่ือมวลชน ใหมี “เสรีภาพ” 

ควบคูกับ “ความรับผิดชอบ” + สงเสริม “สวัสดิภาพและสวัสดิการ” 

ของผูปฏิบัติงานฯ

• พัฒนากลไกและมาตรการ “กํากับดูแลสื่อสารมวลชน” ท้ังการกํากับดูแล

ตนเองดานจริยธรรม การกํากับโดยภาคประชาชน + สงเสริมการรูเทาทันส่ือ

• กลไก “การจัดสรรและแบงปนทรัพยากรสื่อสารของชาต”ิ เพื่อการเขาถึง

และใชประโยชนรวมกัน + สื่อทางเลือก และการกํากับดูแลโดยหนวยงานท่ี

มีอํานาจทางกฎหมาย
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     - เพื่อประโยชนใ์นการสร้างบรรยากาศของความ

สมานฉนัท ์เสริมสร้างความปรองดองระหวา่งคนในชาติ 

และสร้างแนวทางท่ีจะนาํพาประเทศไปสู่ความมี

เสถียรภาพและสนัติสุขอยา่งแทจ้ริง  ใหมี้คณะกรรมการ

เสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ จาํนวน ๑๕ คน 

     - ใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการเสริมสร้างความปรองดอง

แห่งชาติ
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     - อยูในรางรัฐธรรมนูญภาค ๔ การปฏิรปูและการสราง

ความปรองดอง ท่ีจะมีอายุอยูเพยีง ๕ ป ยกเวนจะมีการลง

ประชามติใหตออายไุดอีกไมเกิน ๕ ป 

     - มีกลไกแยกตางหากจากการบริหารประเทศตามปรกติ 

๒ กลไก คือ คณะกรรมการเสริมสรางความปรองดอง

แหงชาติ และคณะกรรมการหรือสภาดําเนินการปฏิรปู
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     - กระบวนการตรากฎหมายในภาค ๔ จะแตกตางจาก

กระบวนการตรากฎหมายตามปรกติ 

        (๑) ใหเริ่มตนท่ีวุฒิสภา

        (๒) ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางกฎหมายท่ีผาน

การพจิารณาจากวุฒิสภา ไดเพียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ 

เทาน้ัน 

        (๓) หากสภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบ วุฒิสภาก็อาจ

ยืนยันไดดวยเสยีงสองในสาม 
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78

มาตรา ๒๗๙  เพื่อประโยชนแหงการดําเนินการปฏิรูปประเทศใหตอเนื่องจนบรรลุผล 

ใหมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ 

ซึ่งมีองคประกอบและที่มา ดังตอไปนี้ 

(๑) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ประกอบดวยสมาชิกไมเกินหน่ึงรอยย่ีสิบคน 

ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปน้ี 

    (ก) สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ จํานวนหกสิบคน

    (ข) สมาชิกสภานิติบัญญัตแิหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จํานวนสามสิบคน

    (ค) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปดานตางๆ จํานวนสามสิบคน
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(๒) คณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ ประกอบดวย กรรมการซึ่งปฏิบัติ

หนาที่เต็มเวลาและมาจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปดานตางๆ 

ไมเกินสิบหาคนซึ่งพระมหากษตัริยทรงแตงตัง้ตามมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

    มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี

    (๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยการเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปฏิรูป

ตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    (๒) นําแผนและขั้นตอนการออกกฎหมายและการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการปฏิรูป

ของสภาปฏิรูปแหงชาติ 

    (๓) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปฏิรูป

    (๔) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพ่ือความเปนพลเมืองที่ดี

    (๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหมี

การปฏิรูป



การได้มาซ่ึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
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ก่อนปี พ.ศ. 2535

ประธาน

วุฒิสภาจาก

การแต่งตัง้ 

เป็นประธาน

รัฐสภา

ทรงแต่งตัง้นายกรัฐมนตรี

ซึ่งจะเป็น ส.ส. หรือไม่ก็ได้

สภาผู้แทนราษฎร

ไม่มีบทบาทใด

นําความกราบบังคมทูลเพือ่ทรง

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย์

มีจดหมายสนับสนุนบุคคลให้

เป็นนายกรัฐมนตรี

หัวหน้า

พรรค  2

หัวหน้า

พรรค 1

หัวหน้า

พรรค 3
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ก่อนปี พ.ศ. 2535 - 2540

1. ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรเป็น

ประธานรัฐสภา

ทรงแต่งตัง้นายกรัฐมนตรี

จาก ส.ส. 

สภาผู้แทนราษฎร

ไม่มีบทบาทใด

นําความกราบบังคมทูลเพือ่ทรง

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย์

มีจดหมายสนับสนุนบุคคลให้

เป็นนายกรัฐมนตรี

หัวหน้า

พรรค  2

หัวหน้า

พรรค 1

หัวหน้า

พรรค 3

2. ผู้ท่ีจะเป็น

นายกรัฐมนตรีต้อง

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

1. ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรเป็น

ประธานรัฐสภา

ทรงแต่งตัง้

นายกรัฐมนตรี

จาก ส.ส. 

3. สภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเลอืกโดย

เปิดเผย

นําความกราบบังคมทูลเพือ่ทรง

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย์

เกดิวกิฤตในปี 2557 หาทางออกไม่ได้

2. ผู้ที่จะเป็น

นายกรัฐมนตรี

ต้องเป็น ส.ส.
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ตามร่างรัฐธรรมนูญ

1. ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร

เป็นประธานรัฐสภา

ทรงแต่งตัง้

นายกรัฐมนตรี

2.สภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเลอืกโดย

เปิดเผย

นําความกราบบังคมทูล

เพือ่ทรงแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรี

พระมหากษัตริย์

โดยปกติ สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเลอืก ส.ส. เป็นนายกรัฐมนตรี
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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,  สาธารณรัฐวานอูาตู,  สาธารณรัฐตรินิแดดและ
โตเบโก,  สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล,  อินเดีย

ประเทศที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติว่า

นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชกิรัฐสภา

(ประมาณ 60 ประเทศในระบบรัฐสภา)

เช่น  สาธารณรัฐออสเตรีย, ราชอาณาจกัรเบลเยียม

, สาธารณรัฐบลัแกเรีย, แคนาดา,  สาธารณรัฐโครเอเชีย,  
สาธารณรัฐเช็ก,  ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก,  สาธารณรัฐฟินแลนด์,  
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ฮงัการี, ไอซแ์ลนด์,สาธารณรัฐอิตาลี, 
นิวซีแลนด์,ราชรัฐลกัเซมเบิร์ก, ราชอาณาจกัรสเปน, 
ราชอาณาจกัรสวีเดน,  สหราชอาณาจักร,สาธารณรัฐมาซิโดเนีย, 
มองโกเลีย, มอนเตรเนโกร, สาธารณรัฐนาอลู,ู ปากีสถาน, 
สาธารณรัฐโปแลนด์, สาธารณรัฐโปรตเุกส, ซานมาริโอ, เซอร์เบีย,. 
สโลวาเกีย, สโลวเินีย, แอฟริกาใต้ ,สาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่
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