
สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑ 

 

สรุปร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) 
ท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 

 
 ตามท่ีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับท่ีจะเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม 
2558 เวลา 15.30 น. โดยให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์รัฐสภา (www.parliament.go.th) นั้น  

 สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. จึงขอสรุปสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญฯ จากท้ังหมด 
๒๘๕ มาตรา มีท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๔๔ มาตรา และแจกแจงหน่วยงาน         
ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  
ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    

ที่เกี่ยวข้อง 
บททั่วไป 

1 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได ้ ปค. 
 

ภาค ๑ รากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

หมวด ๑ พระมหากษัตริย ์
หมวด ๒ ประชาชน 
   ส่วนที่ ๑ ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของชนชาวไทย 
2 27 ประชาชนชาวไทย พึงมีส านึกและพฤติกรรม รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้เป็น

พลเมือง ดังนี้ (๑) เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ
ของผู้อ่ืน ความเสมอภาค ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีค่านิยมที่ดี มีวินัย 
ตระหนักในหน้าที่ มีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี มีความเพียร
และพ่ึงตนเอง (๒) ไม่กระท าการให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกลุ่มคนในชาติ
หรือศาสนา หรือไม่ยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การเป็นปฏิปักษ์ หรือใช้ความ
รุนแรงระหว่างกัน  

ปค. 

3 28 ประชาชนชาวไทยมีหน้าที่ ดังนี้ (๑) ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        
(๒) ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร รักษาผลประโยชน์ของชาติ (๓) เสียภาษี
อากร (๔) ใช้สิทธิทางการเมืองโดยสุจริต (๕) ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
(๖) ช่วยเหลือราชการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ  
บุคคลย่อมมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปและไม่แจ้งเหตุ ย่อมเสียสิทธิ 

ปค. , ปภ. ,
ศปท.มท. 

4 29 ให้มีสมัชชาพลเมืองระดับพ้ืนที่และระดับอ่ืน เพ่ือมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์      
ในการจัดการชุมชน การบริหารท้องถิ่น ท้องที่ และการอื่น 

พช. , สถ. , 
ปค. 



สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๒ 

 

ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

   ส่วนที่ ๒ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
      ตอนที่ ๑ บททั่วไป 
5 32 รัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ส่งเสริม และช่วยเหลือให้การใช้สิทธิและเสรีภาพ

เป็นไปอย่างเหมาะสม 
ปค. 

      ตอนที่ ๒ สิทธิมนุษยชน 
6 35 บุคคลซึ่งเป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า        

และเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับ
บุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย และจริยธรรม 

ทุกหน่วย 

      ตอนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
7 54 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มกัน แต่ต้อง     

ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่อง      
ในการให้บริการสาธารณะ 

ทุกหน่วย 

8 62 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน รวมทั้งได้รับการแจ้งผลการพิจารณา     
ในเวลาอันรวดเร็ว 

สตร.สป. 
(ศดธ.) 

9 63 ชุมชนย่อมมีสิทธิปกป้อง ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน  

พช. 

   ส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชาวไทย 
10 65 บุคคลย่อมมีสิทธิรับรู้  และแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการจัดท า            

และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค             
และระดับท้องถิ่น โดยหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย
สาธารณะในแต่ละเรื่อง มีหน้าที่ต้องด าเนินการให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

ทุกหน่วย 

   ส่วนที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของชนชาวไทย 
11 70 หน่วยงานของรัฐ องค์การภาคเอกชน องค์การภาคประชาสังคม หรือองค์กรใด

ที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้บุคคลได้ติดตามตรวจสอบ เว้นแต่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือข้อมูลที่กฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

ทุกหน่วย 

12 71 เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ บุคคลย่อมมีสิทธิร้องขอข้อมูล รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบในเรื่อง ดังนี้  (๑) การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่           
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) การใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ฯลฯ 
 

ศปท.มท. 



สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓ 

 

ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาค ๒ ผู้น าการเมืองท่ีดีและสถาบันการเมือง 

 
หมวด ๑ ผู้น าการเมืองท่ีดีและระบบผู้แทนที่ดี 
13 73 ผู้น าการเมือง ได้แก่ (๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครเข้ารับการสรรหา       

เพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองทุกประเภทและทุกระดับ  (๒) ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทุกต าแหน่ง  

ปค. , สถ. 

14 75 ก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมของผู้น าการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภท      
มีการก าหนดกลไกการบังคับใช้ และลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
เช่น หากเจ้าหน้าที่รัฐฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

ทุกหน่วย 

หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
15 77 บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพ่ือเป็นเจตจ านงให้รัฐด าเนินการตรากฎหมาย 

ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ และก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
สนผ.สป. 

16 81 รัฐจะต้องจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ (๑) บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (๒) ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม (๓) กระจาย
อ านาจ และจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยปรับบทบาท        
ของราชการส่วนภูมิภาคให้เหมาะสม และค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน     
ในพ้ืนที่นั้น ตลอดจนประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ      
เป็นส าคัญ  (๔)  มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (๕) มีกลไกในการก ากับและควบคุม
การใช้อ านาจรัฐให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนอย่าง
แท้จริง (๖) คุ้มครองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว (๗) ส่งเสริมและ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม 
      การจัดท าบริการสาธารณะใดที่องค์กรบริหารท้องถิ่น ชุมชน หรือบุคคล 
สามารถท าได้โดยมีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพไม่น้อยกว่ารัฐ รัฐต้อง
กระจายภารกิจดังกล่าวไปให้องค์กรฯ ชุมชน บุคคลดังกล่าว ด าเนินการภายใต้
การก ากับดูแลที่เหมาะสมจากรัฐ 

กพร.สป. , 
ปค. , สถ. , 
ศปท.มท. ,  

17 82 รัฐต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในทุกด้าน โดยเฉพาะ (๑) มีส่วน
ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรบริหารท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย แผน      
และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น (๒) การรักษาและใช้ประโยชน์          
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (๓) รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชน (๔) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง

พช. , สถ. 



สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๔ 

 

ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน (๕) คุ้มครองชนพ้ืนเมือง
และชนชาติพันธุ์   

18 90 รัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน     
การด าเนินการใดท่ีเป็นเหตุให้กิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ตกไปเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ ๕๑ จะกระท า
มิได้  

กฟภ. , 
กฟน. , 
กปภ. , 
กปน. 

19 91 รัฐต้องจัดให้มีการผังเมือง การพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะบูรณาการ      
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม และการใช้ผังเมืองเป็นแนวทางและมาตรฐานในการพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้ง
จัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม และกระจาย        
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  

ยผ. , ทด. 

20 95 ให้มีคณะกรรมการประเมินผลแห่ งชาติ  ท าหน้าที่ประเมินผลองค์กร              
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และองค์กรอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

สนผ.สป. 

หมวด ๓ รัฐสภา 
   ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
   ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร 
21 101 ส.ส. มีจ านวนไม่น้อยกว่า 450 คน แต่ไม่เกิน 470 คน โดยมาจากแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้ง 300 คน และแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 150 คน แต่ไม่เกิน 
170 คน โดยวิธีการเลือกตั้งใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอ่ืน 

ปค. 

   ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา 
22 118 ส.ว. มีจ านวนไม่เกิน 200 คน มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 คน และมา

จากการสรรหาเท่ากับจ านวนรวมข้างต้นหักด้วยจ านวน ส.ว. ที่มาจากการ
เลือกตั้ง โดย ส.ว.สรรหา มาจาก (๑) อดีตปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า          
(๒) ผู้แทนสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรืออาชีพ ที่เป็นนิติบุคคลหรือมี
กฎหมายจัดตั้ง (๓) ผู้แทนองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ด้านเกษตรกรรม แรงงาน 
วิชาการและการศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นและท้องที่ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ        
และคุณธรรม  

ปค. 

   ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
   ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
   ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัต ิ
23 153 ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ , 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง , การปฏิรูปประเทศ 
สนผ.สป. , 
สดร.สป. 



สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๕ 

 

ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

   ส่วนที่ ๗ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
   ส่วนที่ ๘ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
หมวด ๔ คณะรัฐมนตรี 
24 170 ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติ          

แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว             
และจะต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้อง
รับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

สนผ.สป. 

หมวด ๕ การคลังและการงบประมาณ 
25 190 ให้มีการจัดระบบภาษีเป็น ๒ ระดับ คือ ภาษีระดับชาติ และภาษีระดับท้องถิ่น สถ. 
หมวด ๖ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน 
26 196 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนต้องใช้ระบบคุณธรรมและมีความเป็นกลาง

ทางการเมือง โดยให้มีคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบ     
และอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กจ.สป. 

27 197 ให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ       
ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กพร.สป. 

28 1๙๘ บุคคลย่อมมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้  ....  
(๓) ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หากพบว่ามีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ย่อมมีสิทธิขอให้ข้าราชการ
หรือผู้บังคับบัญชาของข้าราชการนั้น ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กพร.สป. 

หมวด ๗ การกระจายอ านาจและการบริหารท้องถิ่น 
29 199 ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรบริหารท้องถิ่น 

(อบท.) ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน         
ในท้องถิ่น โดยให้มีรูปแบบ อบท. ที่หลากหลาย เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการตามภูมิสังคมแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งต้องกระจายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และต้องส่งเสริมให้ อบท. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ตลอดจนให้ประชาชนมส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา       
ในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การจัดท าบริการสาธารณะใด     
ที่ ชุ มชนหรื อบุคคลสามารถด า เนินการ ได้ โดยมีมาตรฐาน คุณภาพ              
และประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า อบท. รัฐหรือ อบท. ต้องกระจายภารกิจดังกล่าว
ให้ชุมชนหรือบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลที่เหมาะสม 

สถ. 

30 200 อบท. ต้องมีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ในกรณี   
ที่เป็น อบท.รูปแบบพิเศษ จะมาจากความเห็นชอบของประชาชนโดยวิธีอ่ืนก็ได้
และผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องไม่กระท าการอันเป็นการ

สถ. 
 
 



สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๖ 

 

ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

ขัดกันแห่งผลประโยชน์  
      อบท. ต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
โดยรวม 
      รัฐ ราชการส่วนภูมิภาค และ อบท. ต้องร่วมมือกันด าเนินการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้พัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันและในภารกิจอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
สบจ.สป. 
 

31 201 ให้มีประมวลกฎหมายจัดตั้ง อบท. และกฎหมายส่งเสริมการกระจายอ านาจ
และการบริ หารท้ องถิ่ น  โดยต้อง ให้มี การกระจายอ านาจที่ เ พ่ิ มขึ้ น                 
มีคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นแห่งชาติ มีหน่วยงานรับผิดชอบ    
การกระจายอ านาจที่เป็นเอกภาพและด าเนินการกระจายอ านาจได้เป็น
ผลส าเร็จ และมีการประเมินผลการกระจายอ านาจด้วย 

สถ. 

32 202 การก ากับดูแล อบท. ต้องกระท าตามกฎหมาย เท่าที่จะเป็น จะกระทบ        
กับหลักความเป็นอิสระของ อบท. มิได้ 
      การก ากับดูแล รัฐอาจด าเนินการดังนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานกลางให้ อบท. ปฏิบัติและติดตามตรวจสอบให้เป็นไป    
ตามมาตรฐานนั้น 
(๒) ท าสัญญาแผนระหว่างรัฐ ราชการส่วนภูมิภาค และ อบท. ในกรณีที่มี      
การพัฒนาพื้นที่หรือโครงการร่วมกัน 
(๓) ส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎ ค าสั่ง มติ หรือการกระท าใด
ของผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปโดยไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดอ านาจผู้ก ากับดูแลที่จะ
ยับยั้งกฎ ค าสั่ง มติหรือการกระท าดังกล่าว 

สถ. , 
สกม.สป. 

33 203 อบท. มีหน้าที่ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร งบการเงินและสถานะทางการคลังให้ประชาชนทราบ ส่งเสริมสมัชชา
พลเมือง 

สถ. 

34 204 การบริหารงานบุคคลของ อบท. ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและความ
เหมาะสม โดยต้องด าเนินการดังนี้  (๑) ให้บุคลากรของ อบท.มีสถานะ            
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างส่วนท้องถิ่นและสามารถย้าย              
หรือสับเปลี่ยนสังกัดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น และ อบท.รูปแบบต่างกันได้         
(๒) ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ อบท. ทุกรูปแบบ ในระดับชาติ      
และระดับจังหวัด ร่วมกันเป็นองค์กรเดียว โดยมีองค์ประกอบ ๔ ฝ่าย ได้แก่ 
ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวนเท่ากัน (๓) ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในการบริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

สถ. 



สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๗ 

 

ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 
หมวด ๑ ศาลและกระบวนการยุติธรรม 
   ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
   ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ 
   ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม 
   ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง 
   ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร 
หมวด ๒ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
   ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
35 232 ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ...

(๒) รัฐมนตรี ... (๗) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (๘) ผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

ผู้บริหาร 

   ส่วนที่ ๒ การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
   ส่วนที่ ๓ การถอดถอนจากต าแหน่ง 
   ส่วนที่ ๔ การด าเนินคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   ส่วนที่ ๕ องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
      ตอนที่ ๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
36 250 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้จัดให้มีและควบคุมการเลือกตั้ง ส.ส. 

ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
ส.ว. การจัดให้มีและควบคุมการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริต       
และเท่ียงธรรม 

ปค. 

37 251 ให้ กกต. มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่
ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และด าเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ  
   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดด าเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริต
หรือไม่เที่ยงธรรม กกต. อาจจัดให้มีการสอบสวนทางวินัยผู้นั้น  

ปค. 

      ตอนที่ ๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
      ตอนที่ ๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
      ตอนที่ ๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
      ตอนที่ ๕ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

ภาค ๔ การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง 
 



สรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฯ (ฉบับเสนอ สปช. เพื่อลงมติ) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 
โดย สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๘ 

 

ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๑ บททั่วไป 
หมวด ๒ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมและความปรองดอง 
   ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 
38 260 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการ

จ านวนไม่เกิน ๒๒ คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้     
(๑)  กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่  ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรี ผบ.สส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. และ ผบ.ตร. (๒) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งจากผู้เคยด ารงต าแหน่ง ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี 
และประธานศาลฎีกา ซึ่งเลือกกันเองประเภทละ ๑ คน (๓) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๑๑ คน ซึ่งแต่งตั้งตามมติรัฐสภา จากผู้มีความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิรูปด้านต่างๆ และการสร้างความปรองดอง  

สนผ.สป. 

39 261 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ มีอ านาจหน้าที่ อาทิ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปด้านต่างๆ และคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดอง .. .        
(๒) ขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปฏิรูป 
... (๕) ด าเนินการหรือสั่งให้มีการด าเนินการยับยั้งการกระท าที่มีผลเป็นการ
ขัดขวางการปฏิรูป .. .  (๖) ตรวจสอบและไต่สวนการไม่ปฏิบัติตามแผน         
หรือขั้นตอนที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ก าหนด  
    ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

สนผ.สป. 

40 262 ให้มีสภาด า เนินการปฏิรูปและสร้างความปรองดอง  ประกอบด้วย 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ และ
คณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดอง มีหน้าที่ด าเนินการปฏิรูป      
และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 

สนผ.สป. 

   ส่วนที่ ๒ การปฏิรูปด้านต่างๆ  
41 264 ให้มีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน 

การบริหารท้องถิ่น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาท ิ....  
(๒) บริหารราชการแผ่นดินและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ        
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทบทวนภารกิจและบริการ
สาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท าอยู่ เพ่ือขจัดความซ้ าซ้อน รวมทั้งส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการบริหารราชการแผ่นดิน 
(๓) ให้มีกลไกที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือขับเคลื่อนการกระจายอ านาจ         
การจัดสรรรายได้และการปรับบทบาทของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และให้มีกฎหมายและกลไกส าหรับการจัดตั้ ง  อบท.  รูปแบบ               
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนที่ โดยเร็ว (๔) ให้มีกฎหมายและกลไกส่งเสริมการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในสังคม... 

สนผ.สป. , 
สถ. , 
ศปท.มท. 
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๙ 

 

ที ่ มาตรา สาระส าคัญ หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 

42 265 ให้มีการปฏิรูปการศึกษา สาธารณสุข สังคม ศิลปวัฒนธรรม และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อาทิ ... (๑) ... การกระจายอ านาจในการจัดการศึกษา ... สนับสนุน   
ให้ อบท. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ... (๓) การปฏิรูปด้านสังคมและชุมชน 
ระบบสวัสดิการ ระบบการออมเพ่ือการด ารงชีพในยามสูงอายุ ... (๔) สนับสนุน
ให้มีสมัชชาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับท้องถิ่น .... 

สถ. , พช. 

43 266 ให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ อาทิ ... (๑) ... การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ... (๒) ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจ ... การกระจายการถือครองที่ดิน ... สนับสนุนให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

สบจ.สป. , 
ทด. 

 
บทสุดท้าย การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 
44 275 ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2557 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสิ้นสุดลงในวันเปิด
ประชุมรัฐสภาครั้งแรก 

สดร.สป. 

 
 
 
 

------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 

  
 


