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บทคัดย่อ 
  บทความวิชาการนี้มุ่งอธิบายการก ากับดูแลและความเป็นอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
ซึ่งเป็นไปตามบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องถูกตรวจสอบ ก ากับดูแลและควบคุมการบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ
อย่างใกล้ชิดจะมี ๒ ลักษณะได้แก่ การก ากับดูแลโดยตรง คือ การก ากับดูแลเหนือตัวบุคคล และการ
ก ากับดูแลเหนือการกระท าของท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และการใช้อ านาจมาก
จนเกินไป ส่วนความเป็นอิสระทางด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงเปิดกว้างตราบ
เท่าท่ีไม่ส่งผลเสียหายต่อประชาชนและรัฐที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ค าส าคัญ: การก ากับดูแล, ความเป็นอิสระ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประเทศไทย. 
 

Abstracts 
  This article aims to explain how an organization governs local government as 
independency, which is constituted to be accordance with the Constitution and the 
law. Furthermore, the organization will have to be closely reviewed, supervised and 
controlled about sheriff’s administration by the governor. There are two aspects of 
directly controls the party, including individual and overall. These methods are set up 
in order to maintain stability of the government. Nevertheless, It can also prevent the 
authorities that they nonsensically use power to manage. Thus, the independence of 
the local government’s administration remains opening as much as it does not result 
in harm to people and the state that has outlined in constitutional law. 
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บทน า 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบ การปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการ
ปกครองของรัฐ๑ ที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือ เพียงบางส่วน๒มีการ
เลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่นมีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบ
ซึ่งตนสามารถท่ีจะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค๓  
เกิดข้ึนจากการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้มาท าหน้าที่เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่นั้นอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งถือได้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระจากรัฐที่จะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในเพราะเป็นการระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปกครองตนเองพร้อมกันนั้นยัง
ภาระหน้าอีกมากมายในการพัฒนาแก้ปัญหาความเดือนร้อน และความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชนอีก
ด้วย ดังนั้น การเขียนบทความวิชาการจะมุ่งไปสู่การท าความเข้าใจต่อการบริหารและการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญตามบทบัญญัติต่างๆ ที่ให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการตนเองเพ่ือการดูแลและพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง 
 
การก ากับดูและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
 การก ากับดูแลและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ดูจะเริ่มมีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่
ส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ก าเนิดมาจากรัฐบาล แต่หัวใจ
ส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ความเป็นอิสระของท้องถิ่นในบริหารจัดการ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอิสระในการบริหารจัดการแล้ว การแก้ปัญหาก็จะมีขั้นตอนที่มากขึ้น เกิด
ความไม่คล่องตัว และความไม่ยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา จุดแข็งของการปกครองท้องถิ่ นอาจจะลด
น้อยถอยลง แต่เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว ฉะนั้น ก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก ากับดูแล
จากส่วนกลาง ในขณะเดียวกันก็มีการก ากับดูแลการใช้อ านาจในระดับพ้ืนที่ด้วย ฉะนั้นการก ากับดูแล
จากส่วนกลางจึงถือเป็นเรื่องปกติในระบบการปกครองท้องถิ่น แต่ประเด็นส าคัญคือจะก ากับดูแล
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ลาดพร้าว, ๒๕๓๕), หน้า ๑๑. 
 ๒Choowong Chayabutra,  Local Government in Thailand, (Bangkok : Local Affairs Press of 
Local Administration, 1997), P. 14. 
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อย่างไรไม่ให้เข้มงวดจนกระทั่งไปลดทอนความเป็นอิสระของท้องถิ่น และในขณะเดียวกันจะก ากับดูแล
อย่างไรให้การใช้อ านาจนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน๔ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถือว่าเป็นอิสระปราศจากการแทรกจากรัฐบาลกลาง สามารถปกครอง
ตนเองได้ มีอิสระทั้งทางการบริหาร การพัฒนา การเมือง และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ แนวคิด
ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดชะตาชีวิตของท้องถิ่นตนเองซึ่ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๒๘๑-๑๙๐ ซึ่งจะน ามาเฉพาะมาตราที่เก่ียวกับการก ากับดูแล ดังต่อไปนี้ 
  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมี หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครอง ตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มี
การก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง ในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงาน
ตามความต้องการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงาน
โดยประชาชนเป็นหลัก 

ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าว ได้ด้วยในกรณีที่การ
กระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนในท้องถิ่นใน
สาระส าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ ประชาชนทราบก่อนกระท าการ
เป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน การกระท านั้น หรืออาจจัดให้

                                                        
 ๔ สถาบันพระปกเกล้า, การเสริมสร้างระบบก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ค า
น า. 
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ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสาม ให้
น าบทบัญญัติ มาตรา ๑๖๘ วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่
กฎหมายบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  (๑) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
  (๒) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขต
พ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน 
  (๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 
  (๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น๕ 
  กล่าวได้ว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระในฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นอิสระใน
การบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตการปกครองของตน นอกจากนี้การก ากับดูแลของ
ภาครัฐที่จะต้องควบคุมให้การบริหารเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนตามเจตนารมณ์ใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้การก ากับดูและนอกจากหน่วยงานภาครัฐระดับสูงแล้วภาคประชาชนก็
สามารถท่ีเข้าไปดูแลและก ากับการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วยแต่ต้องอยู่ใน
กรอบแห่งการบริหารเท่านั้น ฉะนั้น การก ากับดูแลจึงเป็นเรื่องที่สามารถท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างโปร่งใส สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ การบริหารจะต้องเปิดเผยทั้งงบประมาณ 
โครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประชาชาชนทั่วไปสามารถของข้อมูลดังกล่าวได้อีกด้วย   
 ภาพรวมผู้บริหารของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นด้วยต่อการก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐและบทบาทที่ผู้บริหารของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการมากที่สุด คือ การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกเหนือจากการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการตรวจแนะน า ส าหรับการก ากับดูแล
และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาคประชาชนจะเน้นในลักษณะการ
มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การใช้สิทธิถอดถอนคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น การใช้สิทธิในการริเริ่มเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การใช้สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารจากองค์กร

                                                        
  ๕ดูเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดการปกครองท้องถิ่น มาตรา ๑๘๑-
๑๙๐. 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล ปกครอง การยื่นค าขอให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพิจารณาค าสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ การใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้สิทธิ
เลือกตั้งคณะผู้บริหารหรือผู้บริหาร นอกจากนี้แล้วพบว่า โดยภาพรวมประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม
ประชาคมต่าง ๆ จะมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ รวมทั้งประชาชนจะมีส่วนร่วมในระดับปานกลางในเรื่อง การตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ไขปัญหาชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมน้อยในเรื่อง การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้บริหารหรือสมาชิก
สภา การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการขอรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น๖ 
  จะเห็นได้ว่า การก ากับดูแล คือ การควบคุมการด าเนินกิจกรรมที่น างบประมาณไปใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือประเทศนั้นๆ และเกิดการผิดพลาดในการใช้จ่ายจึงจะต้องมีการ
ควบคุมงบประมาณโดยสร้างกระบวนการต่างๆเข้ามาเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการพัฒนาได้อย่าง
เต็มความสามารถขององค์กร นอกจากนี้ การก ากับดูแลและตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐจะแบ่ง
ออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ การก ากับดูแลโดยตรง ได้แก่ การก ากับดูแลเหนือตัวบุคคล หรือองค์กร
ของท้องถิ่น เช่น การสั่งพักราชการ การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง และการยุบสภาท้องถิ่น เป็นต้น การ
ก ากับดูแลเหนือการกระท าของท้องถิ่น เช่น การให้ความเห็นชอบ อนุญาต และอนุมัติในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการสั่งเพิกถอนหรือระงับการกระท าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการก ากับดูแลโดยอ้อม ได้แก่ การใช้เงินอุดหนุนทั้งในรูปแบบของเงิน
อุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นมาตรการในการก ากับดูแล และการใช้สัญญามาตรฐานที่
หน่วยการปกครองท้องถิ่นถูกก าหนดให้ใช้เป็นมาตรการในการก ากับดูแล  
 
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศนั้นมาจากการรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีวิธีการขั้นตอนต่างๆที่จะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความสงบ
เรียบร้อยหรือเป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับความอ านวยความสะดวก

                                                        
 ๖สุรสิทธิ์ วชิรขจร, “การก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย    
หนวยงานภาครัฐและประชาชน”, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://journal.nida.ac.th/journal/attachments 
/a122.pdf [๔ มกราคม ๒๕๕๙]. 

http://journal.nida.ac.th/journal/attachments
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และได้รับการตอบสนองต่อความต้องการและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ๗

ดังนั้นการก ากับดูแลผู้เขียนบทความจะใช้ รูปแบบขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ รูปแบบในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๒ ก าหนดหลักเกณฑในการก ากับดูแลองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นไววาใหท าเทาที่จ าเปน และจะกระท านอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวไมไดเพ่ือใหเห็นความ
ชัดเจนของการใชอ านาจหนา ที่ก ากับดูแลจึงแบงการปฏิบัติหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายอ าเภอ
และทองถิ่นจังหวัดดังนดังต่อไปนี้ 
 
  การก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดที่ ๖ มาตราที่ ๗๗-๘๐ ดังนี้   
  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพ่ือการนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจ สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติการใน ทางที่อาจน ามาซึ่งความ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยับยั้งการปฏิบัติการ ดังกล่าว ไว้เป็นการชั่วคราวได้ แล้วให้
รายงานรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้ 
ในกรณีที่ปรากฏ ว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ค าสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม
วรรคหนึ่ง ต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และต้อง กระท าภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ  ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันมติเดิม ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่ มีอยู่ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดรายงานการยืนยันมติดังกล่าวและเหตุผลของการเพิกถอนมติ ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม  ให้รัฐมนตรี
วินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าวภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด  

                                                        
  ๗ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร , ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php [๔ ธ.ค.๕๕]. 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-21/H4/H-4.html
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  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ หรือปฏิบัติการ
ไม่ชอบ ด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะด าเนินการสอบสวนก็ได้  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือส่งเรื่องให้ส านักงานคณะ กรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด าเนินการสอบสวนก็ได้  ถ้าหากผล
การสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพฤติการณ์เช่นนั้นจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เสนอให้รัฐมนตรีสั่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง  ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็น
ที่สุด  
  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ของ
ประเทศ เป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก็ได้ เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืน ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีมีอ านาจยุบสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้และ ให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย  เมื่อมีการ
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน๘   
  การก ากับดูแล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
และเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักการการกระจายอ านาจโดยรัฐบาลกลาง 
ที่มุ่งกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้บริหารมาจากเลือกตั้งของประชาชนในพ้ืนที่
หรือโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และด าเนินการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การก ากับดูแล
ของรัฐบาลผ่านทางจังหวัด การควบคุมก ากับดูแลจึงต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก าหนด คือ  
  ๑. ระดับกระทรวง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของราชการ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือวินิจฉัยสั่งการในเรื่องต่างๆ  ที่
ได้รับรายงานมา เช่น วินิจฉัยเกี่ยวกับการยับยั้งการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การเพิก
ถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย   ผู้ว่าราชการจังหวัด การสั่งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง การยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                                                        
  ๘ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๔๐), หน้า ๒๖-๒๗. 
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  ๒. ระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่าย
บริหาร) และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ 
  ฉะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการก ากับดูแลตาม 
พระราชบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว ยังมีการก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซึ่ งสามารถแยกประเภทการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวั ด๙ 
นอกเหนือจากหลักการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ควบคุมดูและหรือผู้ท าหน้าที่ในปกครอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยจะต้องสร้างนโยบายในการก ากับดูแลว่า จะมีนโยบายก ากับดูแล
อย่างไร จะก ากับดูแลด้านไหน และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนในการก ากับดูแลมากน้อยเพียงใด 
เช่น นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  นโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดีด้านผู้รับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ หรือ   
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น และจะต้องสร้างแนวทางและแผนงานใน
การก ากับดูแลในเรื่องนั้นๆ 
  การก ากับดูแลเทศบาล  
  การก ากับดูแลองค์เทศบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมรวม ๑๓ 
ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๒ ล่าสุดเป็นฉบับที่ ๑๓ ปรากฏอยู่ในส่วนที่ ๖ ว่าด้วยการควบคุมเทศบาล มาตราที่ 
๗๑-๗๕ ดังนี้    

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาล และ
ตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้  ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตาม

                                                        
 ๙องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.phraepao.go.th/ppao/index.php?option=com_content&view=article&id =2:2011-11-07-
09-26-20&catid=21:2011-11-07-09-26-00&Itemid=6 [๔ มกราคม ๒๕๕๙]. 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-21/H4/H-4.html
http://www.phraepao.go.th/ppao/index.php?option=com_content&view=article&id
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กฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการเรียก
รายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 
  เมื่อนายอ าเภอ ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีแห่ง
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นว่า นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการของ
เทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอ าเภอหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
แล้วแต่กรณี  มีอ านาจที่จะสั่ งเพิกถอนหรือสั่ งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้ แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการ
ตามสมควร ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของบุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต 
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิ จสั่งให้
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจาก
ต าแหน่งก็ได้ ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 
  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภาเทศบาลก็ได้ 
เมื่ อมี กรณี ตามวรรคหนึ่ งหรือกรณี อ่ืนตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญั ติ  รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล
หรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน 
  ในเมื่อเห็นจ าเป็นที่จะให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ให้
ท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
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จังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย๑๐ 
  จะเห็นได้ว่า การก ากับดูแลเทศบาลนั้น จะมีใกล้ชิดผู้ปกครองโดยตรงในเมื่อเห็นว่าจ าเป็นที่จะ
ให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงก็ให้ท าได้โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตาม
ความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาล
นั้น  ให้ เป็นอ านาจหน้าที่ ของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย ห รือผู้ ที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายจะเห็นได้ว่าเครื่องมือในการก ากับดูแลเทศบาลทั้ง ๕ ประการข้างต้น 
เป็นเครื่องมือที่มีระดับในการควบคุมที่แตกต่างกันโดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมดูแลระดับทั่วไปจนกระทั่ง
ถึงการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด๑๑  
 
  การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มี
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้า
หมื่นบาท๑๒การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๙๐-๙๒  ปรากฏอยู่ในส่วนที่ ๕ ว่าด้วยการก ากับดูแลองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนี้   
  ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตาม
วรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการบริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียก
รายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบได้ 

                                                        
  ๑๐ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา,๒๕๕๒), หน้า ๒๗-๒๘. 
  ๑๑มรุต วันทนากร และ สาวดรุณี  หมั่นสมัคร , การก ากับดูแลเทศบาล , [ออนไลน์ ], แหล่งข้อมูล : 
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/การก ากับดูแลเทศบาล [๔ มกราคม ๒๕๕๙]. 
 ๑๒สารานุกรมเสรี, องค์การบริหารส่วนต าบล, [แหล่งข้อมูล], แหล่งข้อมูล : http://th.wikipedia.org/wiki/
องค์การบริหารส่วนต าบล [๔ มกราคม ๒๕๕๙]. 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
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๑๑ 

 

  หากปรากฏว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระท าการ ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือ ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจสั่งยุบสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลได้ตามค าเสนอแนะของนายอ าเภอ  ในกรณีที่การยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจาก การกระท าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์
ประจ าต าบล ซึ่งเป็นสมาชิกโดยต าแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระท าการด้วย ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าว ออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล แล้วแต่กรณี 
โดยให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่
เห ม า ะ ส ม กั บ ต า แ ห น่ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ ป ก ค ร อ ง ท้ อ งที่ โ ด ย มิ ให้ น า
บทบัญญัติ มาตรา ๖๔ วรรคสอง มาใช้บังคับกับก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตาม
วรรคสองและเป็นกรรมการบริหารอยู่ด้วย ในกรณีนี้ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลซึ่งเคยเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ถูกยุบ ไปเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่ากรรมการบริหารซึ่งได้รับ
เลือกใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
  หากปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารกระท าการฝ่าฝืน ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ ไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
สั่งให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ หรือกรรมการบริหารบางคนพ้นจากต าแหน่งได้ตามค าเสนอแนะ
ของนายอ าเภอ ในกรณีนี้ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลขึ้นเป็นกรรมการบริหารใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กรรมการบริหาร พ้นจาก
ต าแหน่ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารต้องพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งเป็นผลจาก การกระท าของ
ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง หรือกรรมการ บริหารที่พ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่า เป็นการให้ออกจากต าแหน่งเพราะบกพร่องในทางความ
ประพฤติหรือความสามารถ ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่๑๓  
  นายอ าเภอของแต่ละท้องที่ถือได้ว่าเป็นผู้ปกครององค์การบริหารส่วนต าบลย่อมมีอ านาจที่ว่า
การควบคุมดูแลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบริหารงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนนอกจากนี้
ประชาชนในพ้ืนย่อมมีสิทธิ์เพ่ือขอเข้าดูข้อมูลต่างที่เกี่ยวกับการบริหารของกิจกรรม โครงการ และ
งบประมาณที่ใช้จ่ายไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร๑๔ ซึ่งก็เท่ากับว่าประชาชนทั่วอยู่ในฐานะ
ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลอีกทางหนึ่ง 

                                                        
  ๑๓ราชกิ จ จ านุ เบ ก ษ า , พ ระราช บั ญ ญั ติ ส ภ าต าบ ลแล ะอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ล  พ .ศ . 
๒๕๓๗,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๔๖), หน้า ๓๓-๓๔. 
 ๑๔ดูเพิ่มเติมใน “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐” ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๒. 
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๑๒ 

 

  กล่าวได้ว่า การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนถิ่น คือ การควบคุม ตรวจสอบการบริหารทั้งฝ่าย
การเมืองและข้าราชการประจ าให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใน
การก ากับดูแลจะมี ๒ ลักษณะได้แก่ การก ากับดูแลโดยตรง คือ การก ากับดูแลเหนือตัวบุคคล หรือ
องค์กรของท้องถิ่น เช่น การสั่งพักราชการ การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง และการยุบสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
ส่วน การก ากับดูแลเหนือการกระท าของท้องถิ่น เช่น การให้ความเห็นชอบ อนุญาต และอนุมัติในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระ 
หากแต่การก ากับดูแลจากผู้ปกครองที่เหนือขึ้นซึ่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ก ากับดูและ พร้อมทั้งก าหนดนโยบาย แผนงานและขั้นตอนการก ากับดูและว่ามีอ านาจมากน้อย
เพียงใด ในส่วนของเทศบาลนั้นจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอเป็นผู้ควบคุมดูแลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะมีนายอ าเภอเป็นผู้ดูอย่างใกล้ชิดทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ นนอกจากนี้หลัก
ธรรมาภิบาล ที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมท าให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะร่วมกันตรวจ
การด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนได้และการก าหนดกฎหมายที่เก่ียวกับการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวก็เพ่ือหวังให้ประชาชนและประเทศอยู่ในความสงบและสันติจากการใช้
อ านาจรัฐที่มากเกินพอดี 
 
บทสรุป 
  การก ากับดูแลและความเป็นอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยซึ่งเป็นไปตามบัญญัติใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ จะมีความเป็นอิสระในฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นอิสระใน
การบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตการปกครองของตนที่ยังคงให้ความส าคัญต่อศักยภาพ
และขีดความสามารถของท้องถิ่นในด าเนินการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนา
ตนเอง แต่ทั้งนี้จะต้องถูกตรวจสอบ ก ากับดูแลและควบคุมการบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภออย่างใกล้ชิดจะมี ๒ ลักษณะได้แก่ การก ากับดูแลโดยตรง คือ การก ากับดูแลเหนือตัวบุคคล 
หรือองค์กรของท้องถิ่น เช่น การสั่งพักราชการ การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง และการยุบสภาท้องถิ่น เป็น
ต้น ส่วน การก ากับดูแลเหนือการกระท าของท้องถิ่น เช่น การให้ความเห็นชอบ อนุญาต และอนุมัติใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐรวมทั้งแนวคิดการสร้าง
ความมั่นคงภายในรัฐไม่ให้เกิดการใช้อ านาจมากจนเกินไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามการบริหารงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงพ่ึงพาจากรัฐบาลกลางซึ่งท าให้ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นไม่เท่า
เทียมกันเพราะบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีขนาดใหญ่โตมาก แต่บางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีพ้ืนที่มากแต่ประชาชนน้อยท าให้การจัดเก็บภาษีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาถึงแม้ว่าจะได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลกลางก็ตาม 
 
 



 
๑๓ 

 

เอกสารอ้างอิง 
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