
สรปุรางรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

๑ 

 

สรุปรางรัฐธรรมนญูฯ ฉบับวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวของกบักระทรวงมหาดไทย จํานวน ๒๖ มาตรา 

ที ่ มาตรา สาระสําคญั หนวยงาน มท. 
ที่เกีย่วของ 

ภาค ๑ พระมหากษตัริยและประชาชน 
1 27 พลเมืองมีหนาที่ ๕ ประการสําคัญ ไดแก ๑) ปกปองและพิทักษรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ๒) ปองกันประเทศ รับราชการทหาร ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด  ๓) เสียภาษีอากรโดยสุจริต ๔) ใชสิทธิ     
ทางการเมืองโดยสุจริต ๕) ชวยเหลือราชการ เชน ขจัดการทุจริต ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ ฯ 

ปค. , ปภ. 

2 32 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้ไดรับรองไว สามารถยกบทบัญญัตินี้ เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคด ี   
ในศาลได 

ปค. 

3 ๔7 การถอนสัญชาติไทยจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระทํามิได สัญชาติไทยจะสิ้นสุดลงไดตามที่กฎหมายบัญญัติ  ปค. 
4 62 ๑) พลเมืองมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจงจากรัฐ กอนการดําเนินโครงการที่กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ คุณภาพชีวิต         

ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน 
2) การวางแผนเศรษฐกิจ สังคม และแผนอื่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  การผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน       
ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน อยางทั่วถึงกอนดําเนินการ โดยคํานึงถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร         
และวัฒนธรรมดวย 

ปค. , ยผ. ,
สนผ.สป. , 
สบจ.สป. 

5 71 ใหมี “สภาตรวจสอบภาคพลเมือง” ทุกจังหวัด จํานวนไมเกิน 50 คนตอจังหวัด ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐภายในเขต
จังหวัด  

จังหวัด 

ภาค ๒ ผูนําการเมืองที่ดีและระบบผูแทนที่ด ี
6 ๗๔ ใหมีสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ที่กําหนดประมวลจริยธรรมในการวางมาตรฐานจริยธรรมของผูนําการเมืองและเจาหนาที่รัฐแตละ

ประเภท และกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา โดยมีอํานาจในการไตสวนเจาหนาที่ของรัฐดวย 
ทุกหนวย 

7 91 รัฐตองจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดําเนินชีวิตของประชาชน และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตกอยู
ภายใตการผูกขาดของเอกชน อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ หรือทําใหประชาชนตองรับภาระคาใชจายเกินสมควร หรือปดกั้น
โอกาสในการเขาถึงของประชาชน 

กฟน. ,กฟภ. , 
กปน. ,กปภ. 



สรปุรางรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

๒ 

 

ที ่ มาตรา สาระสําคญั หนวยงาน มท. 
ที่เกีย่วของ 

8 92 รัฐตองจัดใหมีการผังเมือง การพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะบูรณาการ จัดระบบการใชที่ดินใหครอบคลุมทั้งประเทศ            
โดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และการใชการผังเมืองเปนแนวทางและมาตรฐานในการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการใชที่ดินอยางเหมาะสมและยั่งยืน จัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

ยผ. , พช. , ทด. 
, สถ. , กฟน. ,
กฟภ. , กปน. ,

กปภ. 
๙ 18๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะ เพราะอายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือถูกยุบ ใหปลัดกระทรวงแตละกระทรวง

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น และใหปลัดกระทรวงทุกกระทรวงปฏิบัติหนาที่รวมกันเปนคณะรัฐมนตรี โดยใหเลือก
กันเองปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีหนึ่งคน ซึ่งใหปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  

สร.มท. 

๑๐ ๒๐๗ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งขาราชการโดยระบบคุณธรรม จํานวน ๗ คน ตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยมาจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ. ผูเคยดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา ประธานกรรมการจริยธรรมกระทรวง โดยคณะกรรมการนี้      
มีอํานาจในการพิจารณาการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา 

กจ.สป. 

๑๑ ๒๐๙ การสั่งการในการบริหารราชการแผนดินใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนอาจสั่งการดวยวาจาได 
แตใหผูรับคําสั่งบันทึกคําสั่งดังกลาวเปนลายลักษณอักษรและเสนอใหผูสั่งลงนามในภายหลัง ขาราชการใดดําเนินการไปโดย
ปราศจากการสั่งการดังกลาวขางตนยอมตองรับผิดตามกฎหมายดวยตนเอง 

ทุกหนวย 

๑๒ ๒๑๑ การจัดทําบริการสาธารณะใด ที่ชุมชนหรือบุคคลสามารถดําเนินการไดโดยมีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพไมนอยกวาองคกร
บริหารทองถิ่น (อบท.) นั้น รัฐหรือ อบท. ตองกระจายภารกิจดังกลาวใหชุมชนหรือบุคคลดังกลาวดําเนินการ ภายใตการกํากับดูแล     
ที่เหมาะสม 

สถ. 

๑๓ ๒๑๔ รัฐกํากับดูแล อบท. ดังนี้ 
๑) กําหนดมาตรฐานกลางให อบท. ปฏิบัติและติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานนั้น 
๒) ทําสัญญาแผนระหวางรัฐ ราชการสวนภูมิภาค และ อบท. 
๓) สงเรื่องใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยวา กฎ คําสั่ง มติ หรือการกระทําใดของผูบริหาร อบท. หรือสมาชิกสภา อบท. เปนไป   
โดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

สถ. 

๑๔ ๒๑๕ ใหมีสมัชชาพลเมือง มีสวนรวมกับ อบท. ในการบริหารงานทองถิ่น สถ. 



สรปุรางรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

๓ 

 

ที ่ มาตรา สาระสําคญั หนวยงาน มท. 
ที่เกีย่วของ 

๑๕ ๒๑๖ ใหบุคลากรของ อบท. มีสถานะเปนขาราชการสวนทองถิ่นและสามารถยายหรือสับเปลี่ยนสังกัดระหวาง อบท. รูปแบบตางกันได 
และใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ อบท. ในระดับชาติและระดับจังหวัดรวมกันเปนองคกรเดียว โดยมีองคประกอบ ๔ ฝาย 
ไดแก ผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนของ อบท. ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ และสุดทายใหมี
คณะกรรมการแตงตั้งขาราชการสวนทองถ่ินโดยระบบคุณธรรมในแตละจังหวัด  

สถ. 

ภาค ๓ หลักนติิธรรม ศาล และองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
๑๖ ๒๒๐ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรม ตองเปนไปโดยเที่ยงธรรม ปราศจากอคติทั้งปวง ตามหลักนิติธรรม       

ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ในกรณีที่หนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่บังคับใชกฎหมายเห็นวากฎหมายหรือกฎใดกอใหเกิด     
ความไมเปนธรรมตอประชาชน ใหสงความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อดําเนินการแกไขตอไป 

ทุกหนวย 

๑๗ ๒๖๘  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งปลัดกระทรวง ๖ กระทรวง ไดแก กลาโหม เกษตร    
และสหกรณ คมนาคม มหาดไทย ศึกษาธิการ สาธารณสุข และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แตงตั้งจากขาราชการในหนวยงานๆละ 
๑ คน ทําหนาที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น รวมถึงการออกเสียงประชามต ิ

ปมท. 

๑๘ ๒๗๖ ใหมีผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชน ทําหนาที่พิจารณาและสอบหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณีที่ปรากฏวา
เจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย   

ทุกหนวย 

ภาค ๔ การปฏิรูปและการสรางความปรองดอง 
๑๙ ๒๗๙ ใหมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ไมเกิน ๑๒๐ คน และคณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูปแหงชาติ ไมเกิน ๑๕ คน ทําหนาที่

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยทั้งสององคกรขางตนจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลแหงชาติ  
สดร.สป. และ

หนวยที่เกี่ยวกับ
การสนับสนุน
การปฏิรูป 

๒๐ ๒๘๒ ปรับปรุงระบบงานสอบสวนใหมีความเปนอิสระ แยกออกจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และใหพนักงานอัยการ ผูวาราชการจังหวัด 
และนายอําเภอ มีอํานาจสอบสวนรวมกับหนวยงานดานการสอบสวน ในกรณีที่ประชาชนรองขอความเปนธรรม 

ปค. 

๒๑ ๒๘๓ จัดระบบภาษีเปน ๒ ระดับ คือ ระดับชาติและระดับทองถิ่น และดําเนินการให อบท. มีรายไดที่จําเปนแกการใชจายของทองถิ่น  
และมีระบบการตรวจสอบการใชงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

สถ. 



สรปุรางรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัวันที ่๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

๔ 

 

ที ่ มาตรา สาระสําคญั หนวยงาน มท. 
ที่เกีย่วของ 

๒๒ ๒๘๔ ใหมีองคกรบริหารการพัฒนาภาคทําหนาที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตางๆ ที่ตั้งอยูในภาคและกํากับดูแลหนวยงานของรัฐในพื้นที่ 
จัดทําแผนและบริหารงบประมาณแบบพื้นที่เพื่อดําเนินการพัฒนาภาคที่สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไมซ้ําซอนกับงาน     
ของจังหวัดและ อบท. ประสานการพัฒนาพื้นที่บริหารงานระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหเกิดการพัฒนา
อยางบูรณาการและยั่งยืนของการพัฒนาในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  
(ในเรื่องนี้ สดร.สป. ไดเคยจัดทําการศึกษาเบื้องตนและนําเรียน ปมท. เพื่อโปรดทราบแลว) 

สบจ.สป. 

๒๓ ๒๘๕ ใหมกีารปฏิรูปดานการบริหารทองถ่ิน ดังนี ้
๑) ตรากฎหมายและจัดใหมีกลไกที่จําเปนสําหรับการจัดตั้ง อบท. เต็มพื้นที่จังหวัดใหเสร็จสมบูรณภายใน ๑ ป นับตั้งแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดตั้ง อบท. ดังกลาวขึ้นในพื้นที่ที่มีความพรอมและเหมาะสมโดยเร็ว 
๒) ใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจแหงชาติ ประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการ ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น 
และผูทรงคุณวุฒิ โดยอยางนอยตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากสมัชชาพลเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เพื่อกําหนดนโยบาย 
มาตรฐานกลาง และขับเคลื่อนการกระจายอํานาจอยางมีเอกภาพ โดยใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจแหงชาติ
รับผิดชอบงานธุรการและปฏิบัติหนาที่อื่นๆ 

สถ. 

๒๔ ๒๙๒ จัดสรรงบประมาณพัฒนาพิเศษ เพื่อพัฒนาพื้นที่ยากจนและกลุมผูมีรายไดนอย เพื่อใหชุมชนเขมแข็งและลดความเหลื่อมล้ํา         
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนภาคเอกชนและภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา ดวยการใช
มาตรการทางภาษีอากรและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม 

พช. , สบจ.สป. 
,สนผ.สป. 

๒๕ ๒๙๓ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม จัดหา จัดรูป และบริหารจัดการที่ดินของรัฐและของเอกชนที่ไมใชประโยชนทางเศรษฐกิจ 
เพื่อเอ้ือใหเกษตรกรและชุมชนสามารถเขาถึงที่ดินเพื่อทํากิน รวมทั้งรักษาที่ดินทํากินไวได โดยใชมาตรการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
การใหสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และมาตรการอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหเกิด
การประสานกันอยางเปนระบบและนําไปสูการใชประโยชนสูงสุดจากที่ดิน 

ทด. 

๒๖ ๒๙๗ ใหมีคณะกรรมการอิสระเสริมสรางความปรองดองแหงชาติ ไมเกิน ๑๕ คน โดยมีหนาที่เปนคนกลางในการประสานระหวางผูนํา      
ในความขัดแยงทุกกลุมเพื่อลดหรือยุติความขัดแยงระหวางกัน 

ปค. 

ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 




