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หน่วยที่ 8 กลไกและเครื่องมือในการก ากับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

อ.ดร.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 

 

ตอนที่ 8.1 หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ขาดความเป็นอิสระไป องค์กรนั้น

ย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แท้จริง อย่างไรก็ตามความเป็นอิสระในที่นี้ยังคงอยู่

ภายใต้หลักการก ากับดูแลและการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐ ซึ่งสาระส าคัญของหลักความ

เป็นอิสระ หลักการก ากับดูแลและหลักการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้เสนอเป็นล าดับไป 

 เรื่องท่ี 8.1.1 ความหมายและความส าคัญของความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ก่อนที่จะท าความเข้าใจถึงความหมายและความส าคัญของความเป็นอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นั้นมีความจ าเป็นต้องทราบถึงลักษณะธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อน เนื่องจากสิ่งนี้จะเป็น

การอธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็นของการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความอิสระเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญที่จะขาดเสียมิได้นั่นเอง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะรูปแบบใด ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นจากหลักการ

กระจายอ านาจ (Decentralization) กล่าวคือ รัฐได้มอบอ านาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์กรอ่ืนได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนอ่ืนภายในรัฐ

นั้น เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเป็นอิสระระดับหนึ่งซึ่งไม่อยู่ภายใต้การบังคับ

บัญชาจากส่วนกลางอย่างเช่นหน่วยงานรัฐในระบบรวมอ านาจที่เป็นราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

อ านาจที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมิใช่การมอบอ านาจตัดสินใจทางการเมืองแต่อย่างใด 

โดยข้อแตกต่างส าคัญระหว่างองค์กรกระจายอ านาจทางพ้ืนที่และทางภารกิจก็คือ กรณีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นผู้บริหารมักมาจากการเลือกตั้งของคนท้องถิ่นเอง และมีขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเฉพาะ ส่วน

การกระจายทางภารกิจนั้นผู้บริหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และไม่ถูกจ ากัดขอบเขตทางพ้ืนที่ใน

การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ทั้งสองรูปแบบนี้ล้วนเป็นองค์กรภายใต้การก ากับดูแลจากส่วนกลางทั้งสิ้น   

โดยสรุปการปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือการที่รัฐได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความสามารถใน
การปกครองตนเอง ซึ่งจะปกครองในรูปแบบใดนั้นก็แล้วแต่ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีอยู่
หลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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(อบจ.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร โดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีลักษณะ
ส าคัญที่เหมือนกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
          ประการที่หนึ่ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสาระส าคัญอยู่ที่การให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง มิใช่มีการแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาท าหน้าที่ในการบริหารงานหรือปกครองพ้ืนที่เช่นการแต่งตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดในการบริหาราชการส่วนภูมิภาค  การที่จะมีอิสระได้นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
การลือกตั้งผู้แทนเป็นของตนเองเพ่ือแสดงออกถึงเจตจ านงของประชาชน การได้มาซึ่งผู้แทนในกรณีสภา
ท้องถิ่นนั้น จะต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้โดยตรง  ส่วนวิธีการได้มาซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นก็มีที่มาแตกต่างกันได้  ทั้งการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน การเลือกกันเองระหว่าง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ อาจจะมาจากบุคคลภายนอกที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก็ได้   
 ประการที่สอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ซึ่ง ในทางกฎหมายคือ
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็น  “นิติบุคคล”   ซึ่งก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่มี
ชีวิตจิตใจกลายเป็นบุคคลสมมุติตามกฎหมายที่มีความสามารถในการทรงสิทธิและหน้าที่เป็นของตนเอง ทั้งนี้
ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่จัดตั้งซึ่งเป็น
พระราชบัญญัติ  โดยมีการจัดองค์กรในการท างาน ก าหนดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย มีผู้แทนของนิติบุคคลใน
การแสดงออกซึ่งเจตจ านงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทต่างๆจะแบ่งเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
 ประการที่สาม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลตามที่ได้รับ
มอบหมายในตอนจัดตั้ง ซึ่งโดยหลักแล้วอ านาจหน้าที่ทั้งหลายจะมีอยู่ภายในขอบเขตพ้ืนที่นั้น ๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจใช้อ านาจหน้าที่นอกเขตพ้ืนที่ของตนไม่ได้  เช่น  ในเขตเทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งๆ ย่อมมีเขตอ านาจภายในขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของตน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมไม่มีสิทธิหน้าที่หรืออ านาจในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ  ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดให้สามารถท างานนอกเขตพ้ืนที่ของตนได้ โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่นั้นๆด้วย 
 ประการที่ส่ี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ านาจหน้าที่ และรายได้ซึ่งคือภาษีเป็นของตนเอง  
ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยส าคัญเพราะถ้าไม่มีอ านาจหน้าที่  ไม่มีอ านาจในการจัดเก็บภาษ ีค่าธรรมเนียมต่างๆ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ของตนเองได้
เพราะไม่มีแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะน ามาใช้จ่ายในแต่ละปี  เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง การลงทุนก่อสร้าง
โครงการ ฯลฯ อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่แม้จะมีอ านาจจัดเก็บภาษีของตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังคงต้องไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เพราะภาษีที่จัดเก็บเองนั้นไม่เพียงพอเลี้ยงตนเองได ้

ประการที่ห้า  ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าวมามิใช่ความเป็นอิสระอย่างรัฐ
อิสระหรือมลรัฐที่มีอ านาจอธิปไตยเป็นของตนเอง  แต่เป็นความอิสระที่ต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพของรัฐ
ด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวก็มักจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตนว่า  ประเทศเป็น
อาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยได้มีการบัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 
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1 ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้  ” ซึ่งในเรื่องนี้มีผลท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอยู่ภายใต้การ  “ก ากับดูแล” ของรัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินงานใหอ้ยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่บัญญัติไว้  

ทั้งนี้หากมีการด าเนินการใดที่ไม่ถูกต้องผู้มีอ านาจก ากับดูแลก็จะเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือสั่ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ แต่ถ้าเรื่องใดเป็นดุลพินิจในการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่น การเลือกมาตรการที่จะใช้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีอ านาจตัดสินใจเลือกได้ด้วยตนเองโดยอิสระ 

 ในบรรดาลักษณะที่เป็นองค์ประกอบส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น จะเห็นได้ว่า “ 
ความเป็นอิสระของท้องถิ่น” นับเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลย เนื่องจากความอิสระนี้
จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจในการบริหารงานของท้องถิ่นได้ด้วยตนเองตามอ านาจ
หน้าที่ที่มีอยู่ โดยไม่ต้องรอรับค าสั่งบังคับบัญชาจากองค์กรที่มีอ านาจเหนือขึ้นไป ด ารงตนเป็นองค์กรกระจาย
อ านาจที่สมบูรณ์ อีกทั้งท าให้องค์กรสามารถบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้อย่างอิสระ 
โดยบุคคลที่ประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ลือกตั้งขึ้นมาเป็นผู้แทนในสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

ดังนั้นถ้าจะให้ความหมายของความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถอธิบายได้ว่า 
คือ หลักการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความอิสระในการปกครองตนเองในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่
ได้รับการกระจายอ านาจมาโดยมีความสามารถในการตัดสินบริหารงานองค์กรในด้านต่างๆด้วยตนเอง ไม่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาจากองค์กรอ่ืน อย่างไรก็ตามความเป็นอิสระนี้ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการ
ตรวจสอบจากรัฐอยู่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
เรื่องท่ี 8.1.2 ลักษณะความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละด้าน 

          ความเป็นอิสระนี้เกิดขึ้นจากปรัชญาส าคัญของการจัดตั้งองค์กรแบบกระจายอ านาจขึ้น ที่เป็นการ

กระจายอ านาจปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการ

บริหารงานขององค์กรสอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการที่จะท าให้เจตนารมณ์นี้

บรรลุผลได้ ย่อมไม่สามารถให้องค์กรเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากส่วนกลางที่เป็นลักษณะเฉพาะ

ของความสัมพันธ์ในระบบรวมอ านาจที่เน้นความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ส่วนกลางถือว่ามีอ านาจ

บังคับบัญชาสามารถสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติการต่างๆ ตามที่ตนเห็นชอบ

ได้ เพราะจะขัดต่อธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเพราะต้องการความเป็นอิสระปกครอง

กันเองโดยคนท้องถิ่น มิใช่ให้มีผู้บังคับบัญชาจากส่วนกลางมาปกครอง ตาม”หลักแห่งการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น” หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “หลักอิสระในการปกครองตนเองของ

ท้องถิ่น” (le principe de la libre administration) ซึ่งถือว่าเป็นหลักกฎหมายมหาชนที่ส าคัญหลักหนึ่งที่
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ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในฐานะที่เป็นหลักในกฎหมายรัฐธรรมนูญของหลายประเทศซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 ก็ได้ยอมรับหลักการนี้และได้น ามาบัญญัติไว้ในมาตรา 249เช่นกัน  

หลักความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่นดังกล่าวจึงมีความใกล้ชิดกับหลักการก ากับดูแล 

ซึ่งการท าความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลต่อไปนั้น ในที่นี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องชี้ให้เห็นถึงข้อ

แตกต่างในลักษณะเฉพาะของการควบคุมบังคับบัญชาที่ใช้ส าหรับองค์กรรวมอ านาจกับการ ใช้อ านาจก ากับ

ดูแลที่เป็นระบบความสัมพันธ์ขององค์กรกระจายอ านาจเอาไว้ก่อน เพ่ือมิให้เกิดความสับสนเข้าใจผิด เมื่อ

พิจารณาว่าการกระท าใดจะสามารถกระท าได้หรือไม่ได ้และจะถือว่าเป็นการก ากับดูแลตามกฎหมายที่ถูกต้อง

ในการใช้อ านาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งลักษณะส าคัญของอ านาจทั้งสองประเภทมีดังนี้ 1 

ก)  อ านาจบังคับบัญชา คืออ านาจที่หัวหน้าหน่วยงานใช้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นอ านาจใน

ระบบการบริหารของนิติบุคคลหนึ่งๆ เช่น การที่รัฐมนตรีใช้อ านาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายใน

กระทรวง ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อ านาจบังคับบัญชาเป็นอ านาจที่

ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆก็ได้ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม สามารถกลับ แก้ ยกเลิก เพิกถอน ค าสั่งหรือ

การกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน อย่างไรก็

ตาม การใช้อ านาจบังคับบัญชานี้ต้องชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่ว่าจะใช้ไปในทางเหมาะสมแต่ขัดต่อกฎหมายได้ 

ซึ่งอ านาจของผู้บังคับบัญชานั้นอาจจ าแนกได้ 4 ประการ คือ 2 

1. อ านาจหน้าที่ที่จะออกค าสั่งให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 

2. อ านาจควบคุมกิจการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 

3. อ านาจที่จะลงโทษทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

4. อ านาจที่จะให้บ าเหน็จความดีความชอบแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ข)  อ านาจก ากับดูแล เป็นอ านาจที่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาภายในนิติบุคคลเดียวกัน แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรก ากับดูแลและองค์กรที่อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแล ซึ่งเป็นคนละองค์กรโดยมีความเป็นนิติบุคคลแยกตัวออกไป มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน จึง

เป็นอ านาจที่มีเงื่อนไขคือจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจและต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนด 

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ 

                                                           
1 ชาญชัย แสวงศักดิ์. ค าอธิบายกฎหมายปกครอง. (กรุงเทพฯ:วิญญูชน , 2542), หน้า100-101. 
2 ประยูร กาญจนดุล. ค าบรรยายกฎหมายปกครอง. (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2523 ),หน้า 123. 
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ในการก ากับดูแลนั้น องค์กรก ากับดูแลไม่มีอ านาจสั่งการให้องค์กรภายใต้การก ากับดูแลปฏิบัติการ

ตามที่ตนเห็นสมควร องค์กรภายใต้การก ากับดูแลย่อมมีความรับผิดชอบ(อ านาจหน้าที่)ตามกฎหมาย ดังนั้น 

องค์กรก ากับดูแลจึงเพียงแต่ควบคุมก ากับดูแลให้องค์กรภายใต้การก ากับดูแลปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม

กฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตามในบางกรณีกฎหมายก็ได้ให้อ านาจแก่องค์กรก ากับดูแล ที่จะใช้ยกเลิกเพิกถอน

หรือเข้าสั่งการแทนองค์กรภายใต้การก ากับดูแลได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องของข้อยกเว้น โดยหลักแล้วองค์กรก ากับ

ดูแลไม่มีอ านาจทั่วไปที่จะท าเช่นนี้ได้ ต่างจากอ านาจบังคับบัญชาที่ถือว่าโดยหลักทั่วไปมีอ านาจกระท าท าได้ 

เว้นแต่จะมีกฎหมายห้ามไม่ให้ท า  เนื่องจากถือว่าองค์กรภายใต้การบังคับบัญชาไม่ได้มีความเป็นอิสระที่จะ

สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

 ถ้าพิจารณาถึงลักษณะความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละด้านที่ส าคัญทั่วไป จะพบ

ความเป็นอิสระในสามด้าน ซึ่งจะไปสัมพันธ์กับหลักการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐ

ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในเรื่องต่างๆเหล่านี้มากยิ่งข้ึน ได้แก่ 

 1)ความเป็นอิสระในด้านการท างานตามภารกิจหน้าที่  

ในที่นี้ คือการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยอิสระที่จะด าเนินการ

ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ หรือกฎหมายอ่ืนที่ได้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าคามอ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ถูกขัดขวางไม่ให้กระท า โดย

องค์กรรัฐอ่ืนหรือเข้ามาแทรกแซงการท างานอย่างหนึ่งอย่างใดเว้นแต่เป็นเรื่องการใช้อ านาจก ากับดูแลเท่านั้น 

 2)ความเป็นอิสระในด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ 

 ในที่นี้ คือการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความสามารถในการบริหารการเงินการคลัง และ

งบประมาณโดยอิสระ มีอ านาจจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่กฎหมายก าหนดไว้มาใช้จ่ายเป็น

งบประมาณของตนเอง สามารถบริหารงานงบประมาณได้โดยอิสระไม่มีผู้ใดมาแทรกแซงในการบริหารงาน แต่

ทั้งนี้ก็ยังถูกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยองค์กรตรวจสอบต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

3)ความเป็นอิสระในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ในที่นี้ คือการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถที่จะบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์โดย

อิสระ มีความสามารถตัดสินใจเรื่องบุคลากรของตนได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับบุคคลเข้ามาท างาน 

การพิจารณาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล โดยไม่ถูกแทรกแซงการตัดสินจากองค์กรอ่ืน อีก

อย่างไรก็ตามในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์ต่างๆจะมีกฎหมายการบริหารงานบุคคลของ

ท้องถิ่นโดยเฉพาะมาก าหนดรายละเอียดเอาไว้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันด้วย 
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 เรื่องท่ี 8.1.3 หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย 

 การให้ความส าคัญกับหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยนั้นได้รับการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 มาตรา 

214 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เกิดข้ึนหลังเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ที่มีคาดหวังของประชาชน ว่าจะ

เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ

ว่าเป็นฐานรากในการที่ต้องได้รับการให้ความส าคัญเพ่ือสร้างประชาธิปไตยไทยให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดย

เนื้อหาของมาตราดังกล่าวเป็นดังนี้ 

“มาตรา 214  การจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนครหลวง ต้องเป็นไปตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองท้องถิ่นของตน และมีอิสระใน
ทางการภาษีอากรและการเงินแห่งท้องถิ่น ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” 

เมื่อพิจารณาจากถ้อยค าที่ใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้ไม่ได้มีการ
กล่าวถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้โดยตรง และไม่ได้ใช้ค าว่า “อิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” แต่ถ้าวิเคราะห์ถึงความหมายของการระบุถึงหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นไว้ ก็สามารถเข้าใจได้ว่าหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
ความอิสระนั่นเอง เพราะการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งได้
นั้น ก็ย่อมตีความได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานพ้ืนที่ การตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆ โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาสั่งการจากหน่วยงานอ่ืน เพราะหากหน่วยงานอ่ืนสามารถสั่งการได้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะขาดความเป็นอิสระไปและขัดต่อลักษณะธรรมชาติขององค์กรกระจายอ านาจ
ที่ต้องมีความเป็นอิสระโดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกตัวออกไป  

ทั้งนี้ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยนั้น ยังมีเงื่อนไขส าคัญ คือ “ ความเป็นอิสระภายใต้กฎหมาย” ดังจะเห็นว่าถ้อยค าของ
มาตรา 214 ที่มีการรับรองถึง หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  จะตาม
ด้วยค าว่า “ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” 

หลังจากที่มีการรับรองหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นครั้งแรกแล้วใน
มาตรา214 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่อจากนั้นก็มีการรับรองไว้ตามอย่างเรื่อยมาอันได้แก่ 
มาตรา 180 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2521  มาตรา 196 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534  ซึ่งบัญญัติไว้โดยใช้ถ้อยค าท านองเดียวกันมาตลอด 

 ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ที่ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ท าการปฏิรูปการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกด้านประกาศใช้ภายใต้แนวคิดการปฏิรูปการเมืองที่ให้ความส าคัญกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้น าไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทยให้มั่นคง 



7 

 

 

ด้วยความเชื่อที่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นโรงเรียนฝึกหัดประชาธิปไตยที่ส าคัญ หลักความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รับการวางหลักประกันที่มั่นคงยิ่งขึ้นและมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาอ่ืนๆเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นี้ได้น าไปสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยอย่างก้าว
กระโดดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

ส าหรับมาตราส าคัญที่ระบุถึงหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนนี้ปรากฏอยู่ในสามมาตราได้แก่  

มาตรา 282  ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

มาตรา 283 วรรคสอง การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่ น
หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้ 

มาตรา 284  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

นอกจากมาตราทั้งสามแล้ว หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้สะท้อนอยู่ใน
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐเรื่องการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 78 ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

นับจากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ท าการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

ขนานใหญ่ โดยมีหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคุ้มครองในรัฐธรรมนูญที่เป็น

กฎหมายสูงสุดก็ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระมากข้ึน 

เมื่อมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่
ผ่านการให้ความเห็นชอบด้วยการออกเสียงลงประชามติของประชาชน บทบัญญัติเรื่องหลักความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับการรับรองไว้ก็ยังคงมีการรับรองไว้ตามเดิม โดยปรากฏในมาตรา 
281 มาตรา 282 มาตรา 283 และมาตรา 78 (3) ดังนี้ 

มาตรา 281  ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
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ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 282  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 

มาตรา 283  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร 
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้
โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การ
เพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึง 

มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
(3) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก็ยังคงบัญญัติรับรองหลักความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 249 และมาตรา 250 วรรคสุดท้าย ดังนี้ 

มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 250 วรรคสุดท้าย กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียง
เท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การ
ป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
 ทั้งนี้ถ้าพิจารณาในมาตรา 250 วรรคสุดท้าย ก็จะพบว่าความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้จ าแนกออกเป็น4ด้าน ได้แก่ 
 1)ด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)ด้านการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3)ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)ด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ความเป็นอิสระทั้ง 4 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ข้างต้น ในส่วนข้อ 3)ความเป็นอิสระด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นเรื่องใหม่ที่เพ่ิงได้รับการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้ ขณะที่ความเป็นอิสระด้านอ่ืน คือ ด้านการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะและการเงินและการคลัง 
นั้นเป็นหลักการพ้ืนฐานของความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าใจและรับทราบในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปอยู่แล้ว  
 อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็น
บริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว  การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้มีการบัญญัติแยก
ออกมารับรองไว้ต่างหากนั้น เราสามารถวิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์ได้ว่า เป็นการที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญ
กับภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่างมาก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีอิสระในการเข้าไปส่งเสริมและ
สนับสนุนได้ เพราะตามข้อเท็จจริง งบประมาณของบรรดาสถานศึกษาต่างๆยังมีความจ าเป็นต้องการใช้อยู่มาก 
และงบประมาณที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ จึงควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนได้ 
โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขของการสนับสนุนเช่นในอดีตที่ผ่านมาที่อาจท าได้เฉพาะที่เป็นสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียว  
 บทบาทความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นี้ก็จะไปสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 54วรรคสองและวรรคสามในเรื่องหน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา ดังนี้ 

มาตรา 54 วรรคสอง รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
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เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

ตอนที่ 8.2 หลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เรื่องท่ี 8.2.1 ความหมายและความส าคัญของการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวคิดของการก ากับดูแลนั้นมีที่มาจากลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่าเป็น

องค์กรภายใต้หลักการกระจายอ านาจรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเป็นองค์กรกระจายอ านาจทางพ้ืนที่ (Décentralisation 

territoriale) นอกเหนือไปจากองค์กรกระจายอ านาจทางภารกิจหรือทางเทคนิค (Décentralisation par 

service ou technique)  ได้แก่ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรกระจายอ านาจดังกล่าว 

สามารถด ารงตนได้ด้วยความเป็นอิสระ“การก ากับดูแลโดยรัฐ” ถือเป็นลักษณะของความสัมพันธ์โดยเฉพาะ

ขององค์กรกระจายอ านาจทั้งหลายที่มีอยู่กับส่วนกลาง ซึ่งแตกต่างจากระบบความสัมพันธ์ในรูปแบบการบังคับ

บัญชาที่โดยปรกติจะเป็นความสัมพันธ์ภายในนิติบุคคลเพียงนิติบุคคลเดียวในองค์กรฝ่ายปกครองประเภทรวม

อ านาจทั่วไป  

 เหตุผลของความแตกต่างในลักษณะความสัมพันธ์กับส่วนกลางที่ไม่เหมือนกันระหว่างองค์กรรวม

อ านาจและองค์กรกระจายอ านาจนั้น เกิดจากลักษณะความแตกต่างประการส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ องค์กร

กระจายอ านาจถือว่าเป็นนิติบุคคลมหาชนอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกจากรัฐส่วนกลางที่มีความเป็นอิสระของ

ตนเอง (Autonomous) ซึ่งเพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ถูก

แทรกแซงตามอ าเภอใจโดยง่ายจึงต้องมีการก าหนดให้ใช้อ านาจก ากับดูแลขึ้นแทนการบังคับบัญชา 

ค าว่าก ากับดูแลในภาษาไทยนี้แปลมาจากค าว่า “Tutelle” ตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศสซึ่งมี

นักวิชาการได้นิยามการก ากับดูแลนั้นไว้หลายคน แตน่ิยามที่น่าจะอธิบายการก ากับดูแลได้ดีที่สุดน่าจะเป็นการ

ให้ความหมายของ Roland MASPEITOL และ Pierre LAROQUE ว่าการก ากับดูแลว่าหมายถึง3 อ านาจ

ควบคุมที่มีอยู่อย่างจ ากัดตามพระราชบัญญัติขององค์การปกครองที่สูงกว่า เหนือองค์การและเหนือการ

กระท าขององค์การกระจายอ านาจ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การปกป้องผลประโยชน์ทั่วไป ซึ่งการก ากับดูแล

ตามทฤษฎีกฎหมายมหาชนนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) การก ากับดูแลต้องกระท าโดยองค์กรที่เป็นราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค 

การก ากับดูแลมิใช่การควบคุมโดยองค์กรนิติบัญญัติคือรัฐสภาหรือองค์กรตุลาการที่เป็นศาล 

หากแต่เป็นการก ากับดูแลโดยองค์กรฝ่ายปกครองที่มีฐานะสูงกว่า การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงต้องกระท าโดยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะมีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร

                                                           
3  Roland MASPEITOL et Pierre LAROQUE , La Tutelle Administrative, ( Paris : Recueil Sirey , 1930 ), p.10. 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบว่าองค์กรใดจะท าหน้าที่เป็นผู้ใช้อ านาจก ากับดูแล และสามารถใช้อ านาจใน

ลักษณะใดได้บ้าง ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่การก ากับดูแลที่พบในประเทศไทยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมักจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาคเป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก ากับดูแลในเรื่ องส าคัญและ

การก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร 

2) การก ากับดูแลเป็นการควบคุมตรวจสอบในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นไม่สามารถ
ตรวจสอบเรื่องความเหมาะสมได้ 

การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไม่เข้มงวดจนท าลายความเป็นอิสระของท้องถิ่น
ไป ดังนั้นการก ากับดูแลจึงมีหลักการที่ส าคัญว่าจะมีการก ากับดูแลได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้โดย
ชัดแจ้งเท่านั้น กล่าวคือ“ไม่มีการก ากับดูแลโดยปราศจากตัวบทกฎหมายและไม่มีการก ากับดูแลที่
นอกเหนือไปจากกฎหมาย”(Pas de tutelle sans texte , pas de tutelle au-delå des textes) และ
องค์กรผู้ใช้อ านาจก ากับดูแลจะต้องใช้อ านาจก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นโดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่มีอ านาจควบคุมในส่วนที่เป็นการใช้ดุลพินิจ
ในเรื่องความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมซึ่งจะกลายเป็นเรื่องของอ านาจบังคับบัญชาไป อย่างไรก็ตามการ
ควบคุมการใช้ดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังปรากฏให้เห็นบ้าง ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นกรณียกเว้น
จะกระท าได้เมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น 

3) การก ากับดูแลมีลักษณะของการใช้อ านาจที่เป็นการควบคุมตรวจสอบเหนือตัวบุคคล/
องค์กรหรือเหนือการกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในส่วนการก ากับดูแลการกระท าจะเป็นการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งการ

กระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน เช่น การออกค าสั่งทางปกครอง กฎ รวมถึง

มติของสภาท้องถิ่นท่ีมีผลต่อบุคคลภายนอก การก ากับดูแลการกระท าอาจเป็นการก ากับดูแลก่อนการกระท ามี

ผล กล่าวคือ การกระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีผลจนกว่าผู้มีอ านาจก ากับดูแลจะให้ความ

เห็นชอบ หรืออาจเป็นการก ากับดูแลหลังการกระท ามีผล ซึ่งเป็นกรณีที่การกระท าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีผลเกิดขึ้นแล้ว แต่ต่อมาผู้มีอ านาจก ากับดูแลพบความไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้อ านาจเพิกถอนการ

กระท าดังกล่าว ส่วนการก ากับดูแลเหนือตัวบุคคลหรือองค์กร เช่น การให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ออกจากต าแหน่งเมื่อมเีหตุตามที่กฎหมายก าหนดไว้ อ านาจในการยุบสภาท้องถิ่นเมื่อท าให้เกิดความเสียหาย 

 เรื่องท่ี 8.2.2 การแบ่งประเภทและลักษณะการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับการแบ่งประเภทและลักษณะของการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประเทศต่างๆ

ในโลกก็มีความแตกต่างในรูปแบบของวิธีการก ากับดูแลอยู่บ้างอันเป็นผลจากภูมิหลังระบบการเมืองการ

ปกครองและระบบกฎหมาย ซึ่งการแบ่งรูปแบบของการก ากับดูแลสามารถแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับ

เกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดแบ่ง โดยในทางวิชาการท่ีพบมีการแบ่งโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
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 ประเภทท่ี 1 การแบ่งโดยอาศัยตัวองค์กรที่ใช้อ านาจในการก ากับดูแล มี 3 ลักษณะ คือ 

1)  ระบบก ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ ในกรณีนี้ใช้กันอยู่ในประเทศไทย โดยจะมีหน่วยงาน

ของรัฐคอยตรวจสอบก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก่อน โดยมีอ านาจที่จะเข้าไปตรวจสอบ

ด าเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอให้มีการฟ้องต่อศาลก่อน ซึ่งอ านาจในการก ากับดูแลนี้จะก าหนดไว้ในกฎหมาย

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้อ านาจก ากับดูแล คือ นายอ าเภอ ผู้ว่า

ราชการจังหวัด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

2)  ระบบก ากับดูแลโดยประชาชน กล่าวคือให้ประชาชนเป็นผู้ฟ้องร้ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต่อศาลยุติธรรมเอง ในกรณีที่มีการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น ซึ่งมีให้เห็นอยู่ในประเทศที่ใช้

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เช่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้

จะไม่มีโครงสร้างของราชการส่วนภูมิภาคอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีตัวแทนของส่วนกลางเข้าไปท าหน้าที่ก ากับดูแล 

3)  ระบบก ากับดูแลโดยศาลปกครอง ระบบนี้จะพบอยู่ในประเทศฝรั่งเศส  โดยหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้น จะมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ให้วินิจฉัยเพิกถอนการกระท าทางปกครองดังกล่าว ซึ่งบุคคลที่ท าหน้าที่ฟ้องคดีแทนรัฐคือผู้ว่าราชการจังหวัด

(Le préfet) 

นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใน

ภาพรวม ก็จะพบว่ามีอยู่สองลักษณะด้วยกันที่ส าคัญได้แก่ ความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงส่งเสริมและสนับสนุน  

ซึ่งเป็นลักษณะที่รัฐจะให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ  เช่น ให้ความช่วยเหลือ

ทางด้านการเงิน บุคลากร หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้ในกิจกรรม

ของตนเอง   

ประเภทที่2 การแบ่งโดยพิจารณาจากขอบเขตของการใช้อ านาจก ากับดูแล จะสามารถแบ่งได้เป็น 

2 ประเภท ได้แก่ การก ากับดูแลในความหมายอย่างกว้าง และการก ากับดูแลในความหมายอย่างแคบ  ซึ่งมี

ความแตกต่างกันดังนี้ 

1)กรณีการก ากับดูแลตามความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การควบคุม การกระท าทุกอย่าง ไม่

ว่าการกระท านั้นจะมีผลในทางกฎหมายหรือไม่ หรือเป็นการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า

ใดๆ นอกเหนือจากนิติกรรม การควบคุมตามความหมายนี้ จึงมิได้จ ากัดอยู่แต่เฉพาะการควบคุมความชอบด้วย

กฎหมาย แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติอย่างอ่ืน ได้แก่การก าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบโดยประชาชน ดังนั้น

ในการก ากับดูแลที่เป็นความหมายอย่างกว้างจึงหมายถึงระบบการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

การวางระบบไว้ในทุกกรณี ได้แก่ 
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(1)ระบบการตรากฎหมายของรัฐเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตาม 

(2)ระบบการฟ้องศาลในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการฟ้องศาล

โดยประชาชนเองหรือการฟ้องศาลโดยผู้มีอ านาจก ากับดูแลซึ่งได้แก่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 

(3)ระบบการก าหนดมาตรฐานหรือดัชนีชี้วัดให้ท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

(4)ระบบการตรวจสอบโดยประชาชน 

ข.กรณีการก ากับดูแลตามความหมายอย่างแคบได้แก่การที่ราชการส่วนกลางและหรือราชการส่วน
ภูมิภาคใช้อ านาจก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะหมายความถึงการ
ตรวจสอบว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้น  การก ากับดูแลจะถูกจ ากัด
ขอบเขตโดยกฎหมายทั้งในเรื่องเนื้อหาของการควบคุมและวิธีการที่ใช้ในการควบคุม  

ประเภทท่ี3  การแบ่งโดยพิจารณาลักษณะของการใช้อ านาจก ากับดูแลว่ามีผลโดยตรงต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ สามารถแบ่งได้เป็นการก ากับดูแลโดยตรง และการก ากับดูแลโดยอ้อม ดังนี้ 

1)การก ากับดูแลโดยตรง ได้แก่ การก ากับดูแลที่มีผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรงซึ่งมีหลายกรณีคือก ากับดูแลตัวบุคคลและองค์กร เช่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งหรือการยุบ
สภาท้องถิ่น เป็นต้น  

- การก ากับดูแลการกระท าทั้งการก ากับดูแล “ก่อน” อันได้แก่ การอนุมัติหรือการ
อนุญาต  และการก ากับดูแล  “ภายหลัง”  อันได้แก่การยกเลิกหรือเพิกถอนการกระท าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- การก ากับดูแลโดยการเข้าไปท าแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

2)การก ากับดูแลโดยอ้อม ซึ่งไม่มีผลโดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีอิสระในการเลือกด าเนินการ  เช่น 

- การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามสัญญามาตรฐาน 
- การใช้เงินอุดหนุนเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล 
 
 

แผนภาพแสดงการแบ่งวิธีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้กันอยู่ 

 

 

 

วิธีการก ากับดูแล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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เรื่องท่ี 8.2.3 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  

ส าหรับประเทศไทยแต่เดิมนั้นเมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค า
ที่ปรากฏในกฎหมาย คือ “ควบคุมดูแล”  ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 71 ว่า 
“ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียก
รายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงาน
เทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น  ให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาล
ต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ ” 

ส่วนค าว่า “ก ากับดูแล” เพ่ิงถูกน ามาใช้เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย 
พุทธศักราช 2534 มาตรา 196 ที่บัญญัติว่า “ การจัดการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

การควบคุมหรือก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ” 

ก ากับดูแลโดยตรง ก ากับดูแลโดยอ้อม 

เหนือตัวบุคคล

หรือองค์กร เหนือการกระท า 

การอนุมัติ/

อนุญาต 

การยกเลิก/

เพิกถอน 
การเข้าไปท า

หน้าที่แทน 

ก าหนดแบบสัญญา

มาตรฐานให้ใช้ 

การให้เงินอุดหนุน

ทั่วไป/เฉพาะกิจ 
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ส าหรับวัตถุประสงค์ส าคัญที่มีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้เป็นครั้งแรกก็เพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาลเข้าไปควบคุม
หรือก ากับองค์กรปกครองท้องถิ่นมากเกินไปนั่นเอง4 

การก ากับดูแลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ5 คือ 
1)  ต้องก ากับดูแล “เท่าท่ีจ าเป็น” เท่านั้น นั่นก็หมายความว่าโดยหลักแล้วท้องถิ่นย่อมมีอิสระใน

การปกครองตนเอง การก ากับดูแลจะมีได้ก็แต่ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น ทั้งนี้สอดคล้อง
กับหลักการที่ว่า “ไม่มีการก ากับดูแลถ้าปราศจากกฎหมาย และไม่มีการก ากับดูแลที่เกินเลยไปจาก
กฎหมายก าหนด” 

ดังนั้น ถ้าใช้อ านาจควบคุมเป็นไปตามหลักการ ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นปฏิบัติการในทางที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น แต่ถ้าใช้อ านาจควบคุมในลักษณะเข้มงวด โดยไม่มีการผ่อนปรนตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ใดๆ หรือควบคุมจนกระทั่งว่าองค์การปกครองท้องถิ่นจะกระท ากิจการใดต้อง
ขออนุมัติจากส่วนกลางเสียทุกเรื่อง จนไม่อาจจะริเริ่มกระท าสิ่งใด ๆได้ ก็จะท าให้การปกครองท้องถิ่นไร้
ความหมาย  ขอบเขตที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแลจะพึงกระท าต่อผู้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลได้แก่ การตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายหรือความถูกต้องตามกฎหมายของการกระท า หรือความถูกต้องของคุณสมบัติตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้อยู่ใต้การก ากับดูแล ซึ่งในที่นี้หมายถึงความถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติที่ก าหนดให้อ านาจท้องถิ่นกระท าการ หรือก าหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลผู้กระท าการในฐานะองค์กรของท้องถิ่น 

ความชอบด้วยกฎหมายหรือความถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คือการปฏิบัติตามเนื้อหาที่
ปรากฏตามลายลักษณ์อักษรของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีออกโดยอ านาจของกฎหมาย 

ส่วนความถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมีขอบเขต
กว้างกว่า และให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการซึ่งหมายความรวมถึงความถูกต้องตามหลัก
กฎหมายปกครองด้วย เช่น เรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน การรักษาประโยชน์สาธารณะ หลักการรวม
อ านาจบริหาร หลักการกระจายอ านาจบริหาร เป็นต้น 

2)  การก ากับดูแลมีขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ หรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวมที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่นอาจจะกระท าใด ๆ ก็ตามในลักษณะ
ละเลย หรือละเมิดกฎหมาย ซึงอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้ เช่น ถ้าผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่ดูแลถนนหนทางในเขตเทศบาลของตนให้สะอาดเรียบร้อยก็มีผลเสียทั้งต่อประชาชนในเขตเทศบาล
นั้นที่สัญจรไปมาเละมีผลเสียท าให้เทศบาลนั้นสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือเช่นในกรณีที่เทศบาล
จัดเก็บภาษีมากเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติให้เก็บได้ ก็จะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐเช่นกัน 

                                                           
4 สรุปค าอภิปรายแสดงความคิดเหน็ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวาระที่ 1 ของสมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 
วันท่ี 26 -28 สิงหาคม 2534, หน้า 66. 
5 สมคิด เลิศไพฑูรย์,อ้างแล้ว, หน้า44-45. 



16 

 

 

  หลังจากนั้นเมื่อแนวคิดการปฏิรูปการเมืองซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2535 ได้รับการยอมรับจนน าไปสู่การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การให้

ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจได้รับความส าคัญ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ที่เริ่มต้นท าการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการก าหนดหลักการก ากับ

ดูแลที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายมหาชนที่ยอมรับกันในนานาประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดเป็น

ครั้งแรก อันส่งผลให้เกิดหลักประกันที่มั่นคงต่อเนื่องไปยังความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก

ด้วย ซึ่งปรากฏในมาตรา 283 วรรคสุดท้าย ดังนี้ “การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่

จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์

ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้” 

ทั้งนี้ถ้าพิจารณาจากหลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปเพ่ือให้ “การก ากับดูแล” ไม่กลายไปเป็น “การบังคับ
บัญชา” รัฐธรรมนูญได้เพ่ิมเติมในส่วนของการก ากับดูแลจากเดิมที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช 2534 
บัญญัติไว้เพียง 2 ประการ เพ่ิมเป็น 4 ประการ ได้แก่6 

1)  การก ากับดูแลต้องท าเท่าที่จ าเป็น เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายในที่นี้ไม่ได้
หมายถึงกฎหมายของฝ่ายบริหาร แต่หมายถึงกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งคือพระราชบัญญัติทั้งหลายนั่นเอง 

2)  วัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลคือ 
 ก. เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือ 
 ข. เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  
3)  การก ากับดูแลจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ 
4)  การก ากับดูแลจะกระท านอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ 

  ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ยังสานต่อหลักการเดิมและปรับปรุง

หลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กล่าวคือได้ก าหนดให้ต้องมี

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยขณะเดียวกันก็ได้เพ่ิมกลไกการก ากับดูแลโดยอาศัยการก าหนดมาตรฐานกลางให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องปฏิบัติให้ได้มาตรฐานในเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งมีการใช้กันอยู่ใน

                                                           
6 สมคิด เลิศไพฑูรย์, การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  ใน รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน โดย คณะ ส.ส.ร.,( กรุงเทพฯ: มติชน,2541),หน้า 383-384. 
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ต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร และประเทศญี่ปุ่น  มาใช้เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการก ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในมาตรา 282 ดังนี้ 

มาตรา 282  การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น

ส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 

ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและ

ประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถใน

การตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ

การด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

จากการที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 282 ได้ก าหนด
ไว้ อาจสรุปหลักของการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนี้ 

1) การก ากับดูแลต้องท าเท่าท่ีจ าเป็น 
2) ต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ต้องเป็นการก ากับดูแลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
4) วัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ 

5) วิธีการก ากับดูแลให้มีการก าหนดมาตรฐานกลาง เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเลือกปฏิบัติได้เอง 

6) มาตรฐานกลางที่ใช้เป็นเครื่องมือก ากับดูแล จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความ
แตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
รูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7) การก ากับดูแลนั้น จะต้องมีการจัดกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชน
เป็นหลัก 
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 ปัจจุบันภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ได้ยืนยันหลักการก ากับดูแลไว้ใน

มาตรา 250 วรรคสุดท้าย ที่บัญญัติว่า “กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท า

เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 

การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย” 

ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาถึงหลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรา 250 ข้างต้นจะเห็นถึง

ความเปลี่ยนแปลงถึงเหตุผลของการใช้อ านาจก ากับดูแลเพ่ิมเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการก ากับดูแลเดิมมีเพียงสองประการ คือ ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์

ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2560 ได้ก าหนดเฉพาะเจาะจงอีกสองเรื่อง คือการป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง

นับว่าเป็นเรื่องที่ดีในการเข้ามาก ากับดูแลให้ครอบคลุมในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมักจะมี

ปัญหาการตรวจพบการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพอยู่บ่อยๆ 

การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลที่ใช้กันอยู่ในต่างประเภท โดยมีลักษณะและรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน โดยถือเป็นการใช้อ านาจ
ก ากับดูแลโดยองค์กรฝ่ายบริหารของรัฐ อันได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ซึ่งเป็นมาตรการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อ านาจไว้ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะของการก ากับดูแลตามประเภท
ของบทบัญญัติกฎหมายได้ 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่หนึ่ง การก ากับดูแลโดยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบัญญัติในการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 2 ลักษณะ ได้แก่การบัญญัติถึงอ านาจก ากับดูแลโดยตรง คือการก ากับดูแล
องค์กรและตัวบุคคล การก ากับดูแลการกระท า และการบัญญัติถึงอ านาจก ากับดูแลโดยอ้อม กล่าวคือ บัญญัติให้
อ านาจรัฐส่วนกลาง ในการก าหนดอ านาจการก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ โดยตราเป็นระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ เช่น การก าหนดให้ใช้สัญญามาตรฐาน การก ากับดูแลผ่านการให้เ งินอุดหนุน
รวมทั้งยังบัญญัติให้อ านาจรัฐส่วนกลางสามารถมอบหมายงานให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติได้อีกด้วย  

กลุ่มที่สอง การก ากับดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน รวมถึงการออกค าสั่ง 
การวินิจฉัย การให้ชี้แจง การก าหนดมาตรฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ การกระท าสัญญา
ทางการปกครองและการปฏิบัติการอ่ืนๆ  อาทิเช่น  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2543   
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2541 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2541 
กลุ่มที่สาม การก ากับดูแลโดยกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ  ซึ่งในที่นี้ได้แก่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

เฉพาะต่างๆที่ ได้ให้อ านาจรัฐในการก ากับดูแลหรือการควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
ด าเนินงานตามบทบัญญัตใินกฎหมายแต่ละฉบับ ยกตัวอย่างเช่น  

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา17/3 คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่
กรณี ดังต่อไปนี้ ...  

(5) สอดส่องหรือก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 

ในที่นี้หากพิจารณาถึงการก ากับดูแลทั้งสามกลุ่มข้างต้น การก ากับดูแลที่มีความส าคัญและถือเป็น
อ านาจก ากับดูแลหลักส าหรับท้องถิ่นในประเทศไทย คือ การก ากับดูแลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีการก ากับดูแลใน 2 ลักษณะ คือ 

1.การก ากับดูแลองค์กรและตัวบุคคล วิธีการการก ากับดูแลตัวบุคคลที่ส าคัญ เช่น การที่รัฐมีอ านาจ

แต่งตั้งตัวบุคคลหรือถอดถอนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการใช้อ านาจลงโทษทางวินัยเหนือ

บุคคลของท้องถิ่น การออกค าสั่งพักการปฏิบัติงาน หรือการให้พ้นจากต าแหน่ง การไล่ออกจากต าแหน่ง  การ

ก ากับดูแลองค์กรที่ส าคัญ เช่น การที่รัฐมีอ านาจยุบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ราษฎรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นชุดใหม่ได้  

2.การก ากับดูแลการกระท า เช่น การอนุมัติ อนุญาต การให้ความเห็นชอบ การยกเลิกเพิกถอนการ

กระท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นอกจากสองกรณีข้างต้น ในกรณีที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบงบประมาณของท้องถิ่นนั้น 

กฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังบัญญัติให้รัฐโดยกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก ากับดูแล ซึ่ง

ผสมผสานระหว่างการก ากับดูแลเหนือตัวบุคคลและเหนือการกระท าด้วย ความจริงแล้วการให้ความเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบงบประมาณของท้องถิ่นนั้นก็คือการก ากับการกระท า(หรือนิติกรรม) อย่างหนึ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง แต่เมื่อกฎหมายน าเรื่องนี้มาสัมพันธ์กับการออกจากต าแหน่งของฝ่ายบริหารหรือ
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สภาท้องถิ่นแล้ว การให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบงบประมาณท้องถิ่น จึงกลายมาเป็น “การก ากับ

ดูแลกึ่งตัวบุคคลกึ่งการกระท า” นั่นเอง 

จากลักษณะของการก ากับดูแลดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดการก ากับดูแลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบในประเทศไทยจะเป็นดังนี้ 

1)การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติให้อ านาจรัฐโดยกระทรวงมหาดไทย 

ผ่านตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ในการใช้อ านาจการก ากับดูแลตัวบุคคล
และองค์กร ตลอดจนการก ากับดูแลการกระท าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปรากฏอยู่ในหมวด 6 การก ากับ
ดูแลตั้งแต่มาตรา 77 ถึง มาตรา 80 และมาตราอื่นที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

ก. การก ากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กร 
(1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถด าเนินการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ หากพบว่าบุคคลดังกล่าวละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการโดยไม่ ชอบด้วย
อ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหากสอบสวนปรากฏว่า บุคคลใดมี
พฤติการณ์ดังกล่าวจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง  โดยค าสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนี้ให้ถือเป็นที่สุด (มาตรา 79) 

(2)  การก ากับดูแลตัวองค์กร ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจรายงานเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณีที่เห็นว่าการกระท าดังกล่าว
จะเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม ค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของรัฐมนตรีจะต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย (มาตรา 80) 

นอกจากนั้นในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้
ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ (มาตรา 22) 

ข. การก ากับดูแลการกระท า 
(1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการโดยทั่วไปขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในการนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 77 วรรคแรก) 

(2)  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติการในทางที่อาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยับยั้งการ
ปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้ แล้วให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน 15 วันนับ
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แต่วันออกค าสั่ง ซึ่งรัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยสั่งการเรื่องดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ค าสั่งของรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด (มาตรา 77) 

(3)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่
ข้อบัญญัติได้ในกรณีที่ปรากฏว่ามตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือเป็นมติที่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยค าสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องท า
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติและจะต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น
ไว้ในค าสั่งด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันมติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการ
ยืนยันมติดังกล่าวและเหตุผลของการเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อรัฐมนตรีภายใน 15 วันนับแต่วันที่
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติยืนยันมติเดิม ซึ่งรัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยสั่งการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 78) 

(4)  การให้ความเห็นชอบในการให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด
เสียก่อน (มาตรา 49) 

ค.การก ากับดูแลกึ่งการกระท ากึ่งตัวบุคคล 
ในกรณีของการให้ความเห็นชอบงบประมาณของท้องถิ่นนั้น บัญญัติว่า กรณีท่ีสภาอบจ.ไม่

รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง 
โดยแก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระส าคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือเสนอต่อสภาอบจ.ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เสนอภายในเวลาที่ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานต่อรัฐมนตรีเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อสภาอบจ.ได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวแล้วต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบ ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน และในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีค าสั่งยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 55 และมาตรา 55/1) 

นอกจากการก ากับดูแลข้างต้น ยังมกีารก ากับดอูงค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านอ่ืน ดังนี้  
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(1) การ ใช้ มาตรการทั่ ว ไป  ได้ แก่  ผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ด เป็ นผู้ อนุ มั ติ ข้ อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  การอนุมัติการท ากิจการนอกเขต การอนุมัติการกู้เงิน การให้เงินอุดหนุน การ
สนับสนุน การแนะน าโดยการใช้การฝึกอบรม เป็นต้น 

( 2) ก า ร ใ ช้ ม า ต ร ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 เช่น การให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมาประชุมสภาสมัยสามัญครั้งแรก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญกรณีที่ไม่มีประธานสภา
ฯ หรือกรณีที่ประธานสภาฯไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย หรือในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่
สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาฯทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้ง
ค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ให้
ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว (มาตรา 35/4)
การใช้อ านาจตามระเบียบข้อบังคับการประชุม และการออกประกาศต่างๆ ซึ่งเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

(3) การใช้มาตรการตรวจสอบการเงินและทรัพย์สิน และการปฏิบัติ งานทาง 
ปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

2)  การก ากับดูแลเทศบาล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ มีอ านาจในการก ากับดูแลเทศบาล ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 6 การควบคุมเทศบาล 

ตั้งแต่มาตรา 71 ถึงมาตรา75 และมาตราอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

ก. การก ากับดูแลตัวบุคคลหรือตัวองค์กร  

(1) ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยุบสภาเทศบาล เพ่ือคุ้มครอง

ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภาได้ โดยในค าสั่งจะต้องแสดงเหตุผลไว้ในค าสั่ง

ด้วย (มาตรา 74) 

(2) การให้นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีออกจากต าแหน่ง ในกรณีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใด ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิ

ภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีความประพฤติในทางที่จะ

น ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ต าแหน่งหรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นพร้อมด้วย
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หลักฐานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจสั่งให้นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีออกจาก

ต าแหน่งได ้(มาตรา 73) 

ข. การก ากับดูแลการกระท า   

(1) การก ากับดูแลการกระท าของเทศบาลโดยใช้มาตรฐานทั่วไปได้แก่  การควบคุมดูแลให้

ปฏิบัติตามกฎหมาย การอนุมัติ การเพิกถอน หรือการระงับการกระท า การชี้แจง แนะน า การตักเตือน โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ 

(2) การควบคุมดูแลเทศบาลในเขตจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาล
ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือน
เทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอ
นั้น ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือน
เทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจน
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ (มาตรา 71) 

(3) การอนุมัติ คือการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ  หรือเรื่องที่ฝ่าย

บริหารของเทศบาลตัดสินใจจะกระท าการ เพ่ือป้องกันมิให้เทศบาลกระท าผิดกฎหมาย แต่การ  ตรวจสอบนั้น

จะดูว่าโครงการหรือเรื่องที่เสนอไปนั้น ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือ   ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 

หากถูกต้องก็อนุมัติให้กระท าได้ เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลต้องขออนุมัติจึงจะกระท าการได้  ได้แก่ 

- เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การกู้เงินจาก
กระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ  การร่วมกับบุคคลอ่ืนก่อตั้งบริษัท หรือถือหุ้นในบริษัทหรือ
เปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่ถือหุ้น  การกระท ากิจการนอกเขตปกครอง 

-  เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ การจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน   การ
จ่ายเงินอุดหนุน  การตราเทศบัญญัติขึ้นใช้ชั่วคราวกรณีฉุกเฉินไม่สามารถเรียกประชุมสภาเทศบาลได้ทันท่วงที  
ร่างเทศบัญญัติ ที่จะให้มีผลใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ 

(4) การเพิกถอนหรือระงับการกระท า คือ การสั่งยกเลิกการกระท าท่ีเทศบาลกระท าไปโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อนเพิกถอน นายอ าเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ต้องชี้แจงแนะน าหรือ

ตักเตือนก่อน แต่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีไม่ปฏิบัติตาม กรณีที่กฎหมายก าหนดให้นายอ าเภอ

เพิกถอนการกระท าของเทศบาลต าบล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิกถอนการกระท าของเทศบาลเมืองและเทศบาล

นครได้แก่ กรณีที่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศเทศมนตรีกระท าการของเทศบาลไปในทางที่อาจเสียหาย

แก่เทศบาลหรือแก่ราชการ (มาตรา 72) 
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(5) การชี้แจง แนะน า หรือตักเตือน เป็นมาตรการก่อนใช้มาตรการเพิกถอนหรือระงับการ

กระท าของเทศบาล กล่าวคือ ในกรณีที่นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี พบว่านายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเสียหายแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ นายอ าเภอ 

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องใช้มาตรการก ากับดูแลที่เบาก่อนด้วยการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนให้ทราบถึง

ความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการกระท านั้น 

ค. การก ากับดูแลกึ่งการกระท ากึ่งตัวบุคคล 
ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
กรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระส าคัญในร่าง
เทศบัญญัตินั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันแล้วรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีโดยเร็วเ พ่ือ ให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลภายในเจ็ดวัน หากไม่เสนอตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง (มาตรา 62 ตรี) 

ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาลพิจารณาไม่
แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล (มาตรา 62 จัตวา) 

นอกจากนั้น ในกรณีที่มีความจ าเป็น ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เทศบาลใด
อยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรงก็สามารถกระท าได้ (มาตรา 75) 

นอกจากการก ากับดูแลดังกล่าวมาแล้ว ยังมีการก ากับดูแลเทศบาลในรูปแบบอื่น ดังนี้ 
(1) การใช้มาตรการทางกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 ระเบียบ

ข้อบังคับ และประกาศ 
กฎหมายที่ก าหนดให้ส่วนกลางต้องด าเนินการ เช่น การยกฐานะเทศบาลหรือระเบียบของ

พนักงานเทศบาล เป็นต้น 
กฎหมายให้ ส่ วนกลางออกเป็ น ระ เบี ยบ  เช่ น  ข้ อบั งคับการประชุ ม  การท า 

งบประมาณ เป็นต้น 
กฎหมายก าหนดให้ส่วนกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศก าหนดให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจเปรียบเทียบคดีที่ละเมิดต่อเทศบัญญัติ  
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(2) การควบคุมด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เช่น การออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะ

ท้องถิ่นเป็นเทศบาลต าบล ยกฐานะเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมือง หรือยกฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาล 

การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือเขตเทศบาล การเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกเทศบาล การออกระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพ่ือก ากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดท างบประมาณ การรักษา

ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การซื้อ การจ้างของเทศบาล การออกระเบียบข้อบังคับการ

ประชุมสภาเทศบาล  

(3) การควบคุมตรวจสอบการเงินและทรัพย์สินของเทศบาลนั้น นอกจากกฎหมาย

ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินเพ่ือให้เทศบาลปฏิบัติตาม

แล้ว ยังก าหนดให้อ านาจกระทรวงมหาดไทยเข้าไปตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอ่ืนๆของเทศบาล

ปีละครั้งด้วย (มาตรา 70) 

3) การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ได้บัญญัติให้อ านาจ

รัฐ  มีอ านาจในการก ากับดูแลตัวบุคลากรและองค์กร ตลอดจนการกระท าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 5 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งแต่มาตรา 90 ถึง มาตรา 92 และมาตราอื่นที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อนี้ 

 
ก. การก ากับดูแลตัวบุคคลหรือตัวองค์กร 

(1)  การยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ยุบสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ ตามรายงานเสนอความเห็นของนายอ าเภอ เพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แสดงเหตุผลในค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย  ซึ่งในการยุบสภาฯ ดังกล่าว จะมีผลท าให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลต้องพ้นจากต าแหน่ง และต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น

ใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน (มาตรา 91)  

(2)  การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง หากปรากฏว่านายกบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล รอง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองประธานสภาฯ กระท าการฝ่า

ฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย

อ านาจหน้าที่ ให้นายอ าเภอสั่งสอบสวนโดยเร็ว และในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว

จริง ก็ให้นายอ าเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้คณะบุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งได้  ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดอาจด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด (มาตรา 92) 
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ข. การก ากับดูแลการกระท า 

(1)  นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ (มาตรา 90 วรรคแรก) 

(2) นายอ าเภอมีอ านาจเรียก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาชี้แจงหรือสอบสวน   ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ  จาก

องค์การบริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบได้ (มาตรา 90 วรรคสอง) 

(3) เมื่อนายอ าเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็น

การเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเสียหายแก่ราชการ และนายอ าเภอได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้ว

ไม่ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอ าเภอมีอ านาจออกค าสั่งระงับการ

ปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ตามที่เห็นสมควรได้ แล้วให้รีบรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด

ทราบ ภายในสิบห้าวันเพื่อให้วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ส่วนการกระท าของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลที่ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ให้ถือว่าไม่มีผลผูกพัน

องค์การบริหารส่วนต าบล  (มาตรา 90 วรรคสาม) 

(4) นายอ าเภอมีอ านาจเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติ

นั้นคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ทบทวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่าง

ข้อบัญญัตินั้น หากนายอ าเภอไม่ส่งคืนภายในก าหนดดังกล่าวให้ถือว่านายอ าเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ

ดังกล่าว 

หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนแล้วยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิม ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้เลย โดยไม่ต้องขอ

ความเห็นชอบนายอ าเภออีก แต่ถ้าสภาไม่ยืนยันภายในสามสิบวันหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองใน

สาม ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป (มาตรา 71)    

ค. การก ากับดูแลกึ่งการกระท ากึ่งตัวบุคคล 
กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
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ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไขปรับปรุง หรือยืนยัน

สาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น 

ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน แล้วรายงานต่อ

นายอ าเภอ ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็ว แล้วให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวัน หากไม่เสนอ

ร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด ให้นายอ าเภอรายงานต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง 

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้

แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หากสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบ ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป 

และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้นายอ าเภอ

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 87/1 และ มาตรา87/2) 

    นอกจากการก ากับดูแลดังกล่าวแล้ว ยังมกีารก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลด้านอื่น ดังนี้ 

(1) การใช้มาตรการทั่วไป ได้แก่ การอนุมัติ การอนุญาตนายอ าเภอเป็นผู้อนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล และหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างนายอ าเภอกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
(มาตรา 87) 

(2) กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจในการควบคุมการกระท าของฝ่ายบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบล โดยเฉพาะในการบริหารงบประมาณที่จะต้องมีการใช้จ่ายเงิน โดยกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจ

ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้าน การคลัง การบัญชีหรือการเงินของ

องค์การบริหารส่วนต าบล   (มาตรา 37 และมาตรา 89 โดยอนุโลม) ซึ่งในทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยจะมี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงินประจ าในแต่ละจังหวัดท าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ  

(3) นอกจากนั้นยังควบคุมการกระท าของฝ่ายบริหารโดยการออกกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการใช้ระบบสัญญามาตรฐาน 

เช่น การก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอน

การจัดการทรัพย์สิน การพัสดุค่าตอบแทนและค่าจ้าง ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอ่ืนๆ ให้เป็นไป

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 88 )         

4) การก ากับดูแลเมืองพัทยา 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

ใช้อ านาจก ากับดูแลเมืองพัทยาปรากฏอยู่ในหมวด 7 กาก ากับดูแล ตั้งแต่มาตรา 94 ถึงมาตรา 99 และมาตรา

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

ก. การก ากับดูแลองค์กรและตัวบุคคล    

(1) การยุบสภาเมืองพัทยา ในกรณีเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา

หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาได้ โดยรัฐมนตรีจะต้องแสดงเหตุผลในการสั่งยุบสภา

เมืองพัทยาไว้ในค าสั่งด้วย (มาตรา 98) 

(2) การให้พ้นจากต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจพิจารณาสอบสวน

และสั่งให้นายกเมืองพัทยาออกจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อ

ความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเป็น

เหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยา หรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิ

ภาพของประชาชน (มาตรา 50 (7) ) 

ข. การก ากับดูแลการกระท า 

(1) กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่อาจน าความ

เสียหายแก่เมืองพัทยา หรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติ และผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้ชี้แจงแนะน าหรือตักเตือนแล้วแต่ไม่มีการปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร และในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นรีบด่วนจะรอช้า

มิได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไว้ตามที่เห็นสมควร

ได ้(มาตรา 96) 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา โดยมี

อ านาจสั่งให้สอบสวน ข้อเท็จจริง หรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการของเมืองพัทยาได้ (มาตรา 94) 

(3) บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ให้นายก

เมืองพัทยารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะท าความเห็นเสนอรัฐมนตรี 

หรือกระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้(มาตรา 95) 

(4) กรณีมีข้อสงสัยว่าความเป็นนายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลงตาม มาตรา 50 (5) กรณีขาด

คุณสมบัติตามมาตรา 43 หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 44 หรือตามมาตรา 50(6) กรณีกระท าการฝ่าฝืน
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มาตรา 49 คือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในการพาณิชย์ของเมืองพัทยาหรือบริษัทที่เมืองพัทยา

ถือหุ้น หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ท ากับเมืองพัทยา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นที่สุด (มาตรา 50 วรรคท้าย) 

(5) การด าเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา

และได้รับความยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นายกเมืองพัทยารายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด

เห็นว่าการด าเนินกิจการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการให้

นายกเมืองพัทยาและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องมาประชุมเพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน (มาตรา 65) 

(6) ในกรณีที่เมืองพัทยาด าเนินการนอกเขตเมืองพัทยา และกิจการนั้นมีลักษณะที่อาจ

น ามาซึ่งความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมีอ านาจแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขหรือกระท าการใดๆ ตามสมควร ในกรณีที่เมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตาม

และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกค าสั่งระงับการด าเนินกิจการ

ดังกล่าวก็ได้ (มาตรา 97) 

ค. การก ากับดูแลกึ่งการกระท ากึ่งตัวบุคคล 

กรณีที่สภาเมืองพัทยาไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้สภาเมืองพัทยาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการจ านวนสิบห้าคนเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ให้
คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันหรือหากไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดให้
ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดแล้วเสนอต่อสภาเมืองพัทยา ถ้าสภาเมืองพัทยายัง
ไม่เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการหรือผลการวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการแล้วแต่
กรณีให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภาเมืองพัทยา (มาตรา 76) 
                นอกจากการก ากับดูแลดังกล่าวแล้ว ยังมกีารก ากับดูแลเมืองพัทยาในด้านอ่ืน ดังนี้ 

(1)ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระ
ทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบให้บุคคลอ่ืนหรือเข้าร่วมกับบุคคลอ่ืนกระท ากิจการที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้กระท ากิจการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือ
ค่าตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราที่ได้ท าความตกลงกับเมืองพัทยาได้ การ
กระท ากิจการดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และรัฐมนตรีก่อน (มาตรา 68) 

(2) การที่เมืองพัทยาจะจ าหน่ายพันธบัตรได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการคลังร่วมกัน และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว (มาตรา 89 (5)) 
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(3)การที่เมืองพัทยาจะกู้เงินได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตรา
เป็นข้อบัญญัติแล้ว ถ้าเป็นเงินกู้จากต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย(มาตรา 89 
(6)) 
 

(4)กรณีเมืองพัทยาจะรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ ถ้าเป็นกรณีที่เงินช่วยเหลือดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังร่วมกันก่อน ถ้ากรณีไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆให้รายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ (มาตรา 89 (8)) 

(5)การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพ่ือก าหนดการใช้จ่ายเงินเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลจัดให้แก่เมืองพัทยา (มาตรา 90) 
 
  5) การก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์

ในการใช้อ านาจก ากับดูแลกรุงเทพมหานครปรากฏอยู่ ในหมวด 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับ

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มาตรา 121 ถึงมาตรา 123 และมาตราอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

ก. การก ากับดูแลองค์กรและตัวบุคคล   

        (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุง
เทพมหานครออกจากต าแหน่ง เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระท าการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง 
หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติ ในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรง
แก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิการของ
ประชาชน (มาตรา 52 (8)) 
  (2)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจยุบสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ 
โดยเหตุต่างๆ ดังนี้ 
   (ก) ในกรณีที่การด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร
ขัดแย้งกัน จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ 
   ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจยื่นข้อเสนอให้ทบทวนใหม่
ได้อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อเสนอครั้งแรก ในการนี้
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าว 
    ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่สั่งยุบสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพ
มหานครจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สั่งยุบสภากรุงเทพมหานครในเหตุการณ์เดียวกันได้อีก 
ก็ต่อเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันครบก าหนดสามสิบวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับ
ข้อเสนอทบทวนดังกล่าวข้างต้น (มาตรา 18) 
   (ข) นอกจากการสั่ งยุบสภากรุ ง เทพมหานครตามข้ อ เสนอของผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมน ตรีอาจสั่ งยุบสภา
กรุงเทพมหานครเสียเองก็ได้ เมื่อปรากฏว่าการด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครขัดแย้งกันหรือการด าเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร
เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยส่วนรวม และ
การแก้ไขสภาเช่นนั้นไม่อาจกระท าโดยเหมาะสมด้วยวิธีการอ่ืน นอกจากการยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ (มาตรา 19) 
    การยุบสภากรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับ
ข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับแสดง
เหตุผล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 20) 
 

ข. การก ากับดูแลการกระท า 

            (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจ และหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือการนี้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการ
ปฏิบัติการใดๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขัดต่อกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางที่อาจ
ท าให้เสียประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามที่
เห็นสมควรก็ได้ (มาตรา 123) 
       (2)การกระท ากิ จการร่ วมกับบุ คคล อ่ืน  โดยก่ อตั้ งบริ ษั ทหรื อถื อหุ้ น ในบริษัท
กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องด าเนินการให้ครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดและสุดท้ายต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ( มาตรา 94) 
   (3 การมอบให้เอกชนกระท ากิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน และการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เอกชนกระท ากิจการดังกล่าว ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน  (มาตรา 96) 
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   (4) การออกข้อก าหนดกรุงเทพมหานคร ในระหว่างที่ไม่มีสภากรุงเทพมหานคร หรือใน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และ
จะเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 108) 

ค. การก ากับดูแลกึ่งการกระท ากึ่งตัวบุคคล 

ในกรณีที่สภากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภา
กรุงเทพมหานครตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนแปดคน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซึ่ง
มิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจ านวนเจ็ดคน ประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติ
ความขัดแย้งในสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ
สภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการร่วม 

ถ้าสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เป็นอันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วนั้นไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ 
ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยสั่ งยุบสภากรุง เทพมหานครถ้ามีข้อเสนอของผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (มาตรา 105) 

นอกจากการก ากับดูแลดังกล่าวแล้ว ยังมกีารก ากับดูแลกรุงเทพมหานครด้านอ่ืน ดังนี้ 

   (1) การออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้ประ
โยชน์จากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้นจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 114) 
   (2) การหารายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร กรุงเทพมหานครจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (มาตรา 116 (7)) 
   (3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้โดยตั้ งงบประมาณให้แก่กรุง เทพมหานครโดยตรง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวก็ได้ (มาตรา 122) 
    

ตอนที่ 8.3 หลักการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นหลักการส าคัญที่จะช่วยควบคุมการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ซึ่งถือเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ  โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นองคาพยบที่มีความส าคัญและมีจ านวนมากอยู่กระจายตัวทั่วทั้งประเทศ ซึ่ง

ในหัวข้อนี้จะได้ท าการศึกษาถึงบทบาทความจ าเป็นของการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแบ่ง
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ประเภทของการตรวจสอบ และกลไกการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งจะได้

น าเสนอเป็นล าดับไป  

 เรื่องท่ี 8.3.1 บทบาทความจ าเป็นของการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 นอกเหนือจากการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระส าคัญ

แล้ว การด าเนินงานต่างๆตามอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้รับผิดชอบ ก็ยังคงต้องเผชิญกับการตรวจสอบการท างานโดยรัฐอยู่ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือ

เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง มีการใช้อ านาจรัฐในการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ต่างๆที่กฎหมาย

ก าหนด ในการปฏิบัติงานนั้น ก็อาจไปกระทบกระทั่งกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น โดยเฉพาะลักษณะงานพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นงานทั่วไป

ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนด้วยแล้ว โอกาสที่จะผิดพลาดก็มีขึ้นได้ง่ายจึงต้องมีระบบการ

ตรวจสอบเข้ามาดูแลโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2ประการ คือ 

 1.เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยการกระท าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่หรือตัวองค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 2.เพ่ือตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้  

 ความแตกต่างระหว่างหลักการก ากับดูแลและหลักการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะ

พบว่าหลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้อ านาจระหว่างภายในองค์กรฝ่ายปกครองด้วย

กันเอง ซึ่งเป็นอ านาจเฉพาะขององค์กรผู้มีอ านาจก ากับดูแลตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ใช้อ านาจระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพ่ือควบคุมให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ขณะที่สาระส าคัญของหลักการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ นจะเป็นการใช้อ านาจ

ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครองเป็นหลัก ไม่ใช่ราชการ

ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นการใช้อ านาจก ากับดูแล เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ การ

ตรวจสอบโดยศาล การตรวจสอบโดยภาคประชาชน ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวในบางกรณีก็ไม่ได้จ ากัดเฉพาะ

การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการ

ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองอีกด้วย ได้แก่การตรวจสอบระหว่างสภาท้องถิ่นกับ

ผู้บริหารท้องถิ่น เช่น การตั้งกระทู้ถาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

โดยสภาท้องถิ่น  ตลอดจนการตรวจสอบการท างานประจ าของเจ้าหน้าที่โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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เรื่องท่ี 8.3.2 การแบ่งประเภทการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ถ้าพิจารณาถึงการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราอาจแบ่งประเภทการตรวจสอบตามเกณฑ์

ที่ใช้ได้หลายลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 1)การแบ่งตามเกณฑ์ว่าเป็นการตรวจสอบโดยองค์กรภายในหรือภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2)การแบ่งตามเกณฑ์ของการใช้อ านาจที่เข้ามาตรวจสอบ ว่าเป็นอ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติหรือ

อ านาจตุลาการ 

 3)การแบ่งตามเกณฑ์ของช่วงเวลาว่าเป็นการตรวจสอบก่อนหรือหลังการกระท าขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ส าหรับรายละเอียดของการแบ่งประเภทการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นสามารถ

พิจารณาได้ดังนี้ 

 1.การแบ่งตามเกณฑ์ว่าเป็นการตรวจสอบโดยองค์กรภายในหรือภายนอกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 ในที่นี้เป็นการแบ่งแยกองค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นองค์กรที่อยู่

ภายในหรือภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถ้าพิจารณาจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั่วไปนั้น การตรวจสอบโดยองค์กรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ สภาท้องถิ่น ที่

นอกเหนือจากมีอ านาจในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ยังมีอ านาจในการตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆของ

ฝ่ายบริหารท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ในฝ่ายบริหารท้องถิ่นเองก็มักจะก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท า

หน้าที่ตรวจสอบการด าเนินภายในของฝ่ายต่างๆเช่นกัน 

 ส าหรับการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรภายนอก นั้น เป็นการท าหน้าที่ตรวจสอบ

โดยองค์กรที่แยกไปต่างหากจากท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประเด็นเข้าไปตรวจสอบ องค์กรภายนอกเหล่านี้ก็จะเข้าไป

ตรวจสอบได้ เช่น  

การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การตรวจสอบโดย

ฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ศาลยุติธรรมในคดีทั่วไป และศาลปกครองในคดีปกครอง  การตรวจสอบโดยองค์กรภาค

ประชาชน เช่น การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น 

2)การแบ่งตามเกณฑ์ของการใช้อ านาจที่เข้ามาตรวจสอบ ว่าเป็นอ านาจบริหาร อ านาจนิติ

บัญญัติหรืออ านาจตุลาการ 
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ในที่นี้เป็นการแบ่งแยกองค์กรที่มีอ านาจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นการตรวจสอบ

โดยการใช้อ านาจในลักษณะใด ซึ่งลักษณะของอ านาจในการตรวจสอบนั้น จะพบอยู่สามกรณี ใหญ่ คือ การ

ตรวจสอบโดยอ านาจบริหาร คือรัฐบาล  การตรวจสอบโดยอ านาจนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา และการตรวจสอบ

โดยอ านาจตุลาการ คือศาล ซึ่งการตรวจสอบโดยแต่ละอ านาจข้างต้น ถือเป็นการตรวจสอบโดยองค์กร

ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 

 3)การแบ่งตามเกณฑ์ของช่วงเวลาว่าเป็นการตรวจสอบก่อนหรือหลังการกระท าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในที่นี้เป็นการแบ่งแยกโดยพิจารณาจากช่วงเวลาของการเข้าไปตรวจสอบการกระท าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการตรวจสอบก่อนการใช้อ านาจหรือภายหลังจากการใช้อ านาจไปแล้ว ซึ่งการ

ตรวจสอบก่อนการใช้อ านาจจะเป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันที่มีข้อดีในแง่ว่าจะไม่เกิดความเสียหายขึ้นก่อน ซึ่ง

อาจท าได้หลายลักษณะเช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ การเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน การลงประชามติในเรื่องส าคัญๆ  

ส าหรับการตรวจสอบหลังการใช้อ านาจเป็นการด าเนินงานภายหลังที่ได้มีการกระท าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้ว โดยมีความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น จึงต้องมีการเยียวยาแก้ไขให้กับ

ประชาชนและหาผู้กระท าผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวมารับโทษ ซึ่งอาจเป็นทางวินัย ทางปกครอง

หรือทางอาญาต่อไป 

 

 เรื่องท่ี 8.3.3 กลไกการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

 สืบเนื่องจากการแบ่งประเภทการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีได้หลายลักษณะ การ

น าเสนอรายละเอียดของกลไกการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ในหัวข้อนี้จึงขอ

น าเสนอจากการพิจารณาองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบเป็นหลักโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) การตรวจสอบโดยองค์กรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

3) การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ (ศาลปกครอง) 

4) การตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 

เมื่อพิจารณาถึงการตรวจสอบทั้ง 4 กลุ่ม ข้างต้น การตรวจสอบโดยองค์กรภายในขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนับเป็นการตรวจสอบแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
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ซึ่งถือว่าประสบกับปัญหาในประสิทธิภาพของการตรวจสอบมากพอสมควร เพราะมีข้อจ ากัดด้วยเป็นการ

ตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งโดยข้อเท็จจริงผู้ที่ครองเสียงข้างมากในสภาท้องถิ่น คือฝ่ายบริหารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะมีการตรวจสอบอย่างจริงจังและได้ผล ซึ่งปัญหานี้เป็น

เช่นเดียวกับระบบการตรวจสอบโดยกลไกของรัฐสภาในการเมืองระดับชาติ  ยังไม่นับรวมปัญหาของการขาด

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ส่งผลให้ระบบตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมี

ปัญหาอย่างมาก และท าให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน 

โดยปัญหาการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ได้รับการคลี่คลายปัญหาลงไป 

เมื่อมีการสถาปนาการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ องค์กรตุลาการ(ศาลปกครอง)  และภาคประชาชนใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่มีเจตนารมณ์หลักในการปฏิรูปการเมือง มุ่งเน้นในการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประสิทธิภาพทางการเมือง เปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองให้เป็นของพลเมือง โดยมีการ

ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมเติมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ขณะเดียวกันก็ได้สร้างให้เกิดองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐใหม่

หลายองค์กร ซึ่งเรียกรวมกันว่า “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” หรือเรียกสั้นๆว่า“องค์กรอิสระ” ได้แก่ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเป็นครั้งแรกโดย

บัญญัติให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง  

จากความเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานี้ส่งผลให้มีการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นกว่าในอดีตมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปโดยถูกต้องและ

คุ้มค่า โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและส.ต.ง. การเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่มีการร้องทุกข์

เข้ามายังผู้ตรวจการแผ่นดิน การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยศาล

ปกครอง บทบาทของภาคประชาชนที่มีช่องทางเพ่ิมข้ึนในการเข้ามาตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น 

ระบบการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มข้นและครอบคลุมในหลายเรื่องโดย

องค์กรต่างๆที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นนับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ประกาศใช้ยังคงสืบเนื่อง

ในหลักการส าคัญมายังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2560 ที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน ซึ่งยังได้เน้นย้ าถึงบทบาทการตรวจสอบโดยภาคประชาชนไว้ในมาตรา 253 

และ มาตรา 254 ดังนี้ 
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มาตรา 253  ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 254  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กฎหมายบัญญัติ 

ส าหรับรายละเอียดของการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกลไกต่างๆในประเทศไทยทั้ง 4 
กลุ่ม ข้างต้น มีดังต่อไปนี้ 

1)การตรวจสอบโดยองค์กรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การตรวจสอบในลักษณะนี้จะเป็นการตรวจสอบโดยกลไกของสภาท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ในสภาท้องถิ่น โดย

เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลย์ตามอย่างหลักการแบ่งแย่งอ านาจระหว่างฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารที่ปรากฏอยู่ใน

การเมืองระดับชาติ ซึ่งถ้าพิจารณาจากรูปแบบและลักษณะของการตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่นในประเทศไทย

จะพบความคล้ายคลึงกันในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้วิธีการต่างๆดังต่อไปนี้ 

 วิธีการที่ 1 การก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นก่อนเข้ารับหน้าที่  

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อสภาท้องถิ่น 

           ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยจะก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีการ

แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นก่อนเข้ารับหน้าที่ การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นนี้ให้กระท า

โดยเปิดเผย โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งการประชุมแถลงนโยบายนี้จะท าให้สภาท้องถิ่นสามารถตรวจสอบถึงความ

เหมาะสมของนโยบายต่างๆได้ และใช้เป็นข้อมูลติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้

ต่อไป ขณะเดียวกันเมื่อการบริหารงานครบปี ฝ่ายบริหารท้องถิ่นก็มีหน้าที่ต้องรายงานผลการท างานในรอบปีที่

ผ่านมาให้สภาท้องถิ่นรับทราบด้วย ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบติดตามประเมินผลโดยสภาอย่างหนึ่ง 

ค าแถลงนโยบายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายประจ าปีนี้จะต้องมีการประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

           วิธีการที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการของสภาท้องถิ่นเพื่อกระท ากิจการหรือสอบสวนเรื่องใดๆ 

อันอยู่ในวงงานของสภาท้องถิ่น 

ในการตรวจสอบโดยรูปแบบคณะกรรมการของสภาท้องถิ่นนี้ คล้ายคลึงกับระบบตรวจสอบโดย
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา ซึ่งเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือเข้าไปศึกษา
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ตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายในอ านาจหน้าที่ ในส่วนกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้น า
รูปแบบนี้มาใช้ด้วย โดยก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสามัญ และ
มีอ านาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานผลให้ต่อสภาท้องถิ่นพิจารณา 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภามี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่มิได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ทั้งนี้บุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ ส าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้น สภาท้องถิ่น
จะมีอ านาจพิจารณาตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา โดยที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาท้องถิ่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 

           วิธีการที่ 3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่น 

            อ านาจในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ ถือเป็นอ านาจพ้ืนฐานของสภาท้องถิ่นในการพิจารณาให้

ความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ที่เข้าชื่อรวมตัวกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 1)ข้อบัญญัติที่ออกโดยกฎหมายจัดตั้ง แบ่งเป็นข้อบัญญัติทั่วไปและข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการเงิน 

 2)ข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 3)ข้อบัญญัติที่ออกตามกฎหมายเฉพาะต่างๆที่ ให้อ านาจสภาท้องถิ่นสามารถออกได้  เช่น 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งก าหนดในมาตรา 9 ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวง

ก าหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นได้ และ 

มาตรา 10 ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วน

ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

(2) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมี
ความจ าเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (2) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและได้รับอนมุัติจากรัฐมนตรี 
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คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (2) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็น
ชอบให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย 

ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้
ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง 
 

           วิธีการที่ 4 การพิจาณาให้ความเห็นชอบในเรื่องส าคัญซึ่งก าหนดให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ด้วย 

 ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย มักจะก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจใน

การให้ความเห็นชอบเรื่องส าคัญๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ โดยต้องผ่านการพิจารณาของ

สภาท้องถิ่นก่อนจึงสามารถด าเนินการไดซ้ึ่งมีอยู่หลายกรณีเช่น 

 1)การด าเนินกิจการนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนและสภาท้องถิ่นของตน  

2)การมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรียก

เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน 

3)การที่สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ

น ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระท าการอันเสื่อม

เสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น โดยต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณา และมติของสภาท้องถิ่นดังกล่าวต้องมีคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับแต่

วันที่สภาท้องถิ่นมีมต ิ

           วิธีการที่ 5 การตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลไกนี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถใช้ในการสอบถามประด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของฝ่ายบริหารท้องถิ่นได้เช่นเดียวกับการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร์หรือวุฒิสภา  โดย
กระทู้ถามคือค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบาย
อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนีก้ระทู้ถาม มี 2 ประเภท คือ กระทู้ถามท่ัวไป และกระทู้ถาม
ด่วน โดยกระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เพียงผู้ เดียว ในส่วนการตั้ง
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กระทู้ถามด่วน ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มี
ความจ าเป็นรีบด่วน เพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจงหรือด าเนินการแก้ไขโดยทันที 
           วิธีการที่ 6 การเข้าชื่อเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป 

ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศไทย มักจะก าหนดให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีการลงมติ ซึ่งการขอ
เปิดอภิปรายนี้ จะท าได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปดังกล่าวจะเป็น
โอกาสให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ซักถามฝ่ายบริหาร ได้อภิปรายพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยจากการประชุมนี้อาจน าไปสู่การหาทางออกท่ี
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้ 

2)การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2560 ที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบันได้มีบัญญัติถึงระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐไว้ด้วยองค์กรหลายองค์กร ซึ่ง

เรียกว่า “องค์กรอิสระ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในเรื่องต่างๆ  นอกจากนั้นบาง

องค์กรยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อีกด้วย และเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐประเภทหนึ่ง โดยมีฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐดังกล่าว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาจถูกองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญควบคุมและตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐได้ด้วย  ซ่ึงการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรนั้น มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

2.1การตรวจสอบโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระที่มีแนวคิดจากประเทศภาคพ้ืนยุโรปตอนหนือที่เรียกว่า “ 

Ombudsman” มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองโดยเน้นการ

ควบคุม “ความเป็นธรรม” และ “ความเหมาะสม” ของการใช้อ านาจดังกล่าว เช่น การใช้อ านาจนั้นล่าช้า มี

ขั้นตอนและเอกสารมากเกินไป การใช้ดุลพินิจไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้  อ านาจ

หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่ซ้ าซ้อนกับการท าหน้าที่ของศาลปกครอง ซึ่งควบคุมตรวจสอบความชอบ

ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง แต่ไม่ได้ควบคุมความเป็นธรรมและความเหมาะสมของการใช้

ดุลพินิจ ทั้งยังไม่ซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่มุ่งควบคุมพฤติกรรมที่

ทุจริตประพฤติมิชอบและการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พ.ศ.2560 ได้บัญญัติผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ในมาตรา228 ถึงมาตรา 230 ก าหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินจ านวน

3 คน และในการปฏิบัติหน้าที่สามารถเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้   

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องที่

เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ การปฏิบัติหรือการละเลยไม่ปฏิบัติ

หน้าที่อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ านาจ

หน้าที่ก็ตาม รวมทั้งการควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารท้องถิ่นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ มีความเป็น

ธรรมหรือไม่ เช่น กรณฝี่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ที่สาธารณะ 

การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ แต่ปรากฏว่าฝ่ายบริหารได้ละเลย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ท าให้

ประชาชนเกิดความเดือดร้อน  หรือกรณีฝ่ายบริหารอนุญาตให้มีการประกอบกิจการค้าที่น่ารังเกียจ เช่น 

โรงงานเชื่อมเหล็ก หรือโรงงานผลิตสารเคมี ซึ่งมีสถานที่อยู่ติดกับโรงเรียนหรือชุมชน  อันอาจก่อให้เกิด

ภยันตรายต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนหรือประชาชน เป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้ตรวจการ

แผ่นดินมีอ านาจเข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีดังกล่าวได้  

2.2การตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจ

หน้าที่ควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่นว่ามีการประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ คือมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง

หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือ

ผู้อ่ืน การมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ กรณีที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดง   รายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ของนักการเมืองที่ได้ยื่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีที่ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่ง มีลักษณะ

เพ่ิมขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ การมีความร่ ารวยผิดปกติ กรณีมีทรัพย์สินมาผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน

เพ่ิมขึ้นมากผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งตามรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้

บัญญัติถึงการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ไว้ตั้งแต่มาตรา 232 ถึงมาตรา 237 โดยมีกรรมการป.ป.ช.รวม 9 คน             

อย่างไรก็ตามการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีอ านาจหน้าที่ควบคุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใดนั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารของท้องถิ่น นั้น ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 

ก. ผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานคร รองผู้ ว่ าราชการกรุง เทพมหานครและสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร  

ข. ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
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ค. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้หรือ

งบประมาณไม่ต ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด โดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2542  

ทั้งนี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องก าหนดเกณฑ์

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ก าหนดเกณฑ์รายได้ ดังนี้ 

(1) องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีรายได้ไม่ต่ ากว่าห้าสิบล้านบาท 

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีรายได้ไม่ต่ ากว่าหนึ่งร้อยล้านบาท 

(3) เทศบาลต าบลและเทศบาลเมืองท่ีมีรายได้ไม่ต่ ากว่าสองร้อยล้านบาท 

(4) เมืองพัทยา ที่มีรายได้ไม่ต่ ากว่าสองร้อยล้านบาท 

โดยให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลต าบล เทศบาล

เมืองและเมืองพัทยาที่ก าหนดข้างต้น หมายถึงรายได้รวมเงินอุดหนุน เงินสะสมและเงินกู้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

นอกจากนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 

23/2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น(รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกเทศมนตรี ) เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น อยู่ในความหมายของค าว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินของตนเอง สามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป 

2.3การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่ผ่านมาของหน่วยงานรัฐต่างๆ มักมีค ากล่าวหาถึงการแสวงหา

ประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า โดยที่อ านาจในการตรวจเงินแผ่นดิน

แต่เดิมนั้นเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน อันเป็นองค์กรที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ซึ่งมีข้อจ ากัดทั้ง

ในระบบการตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ การถูกแทรกแซงในการท างานเพราะเดิมทีเป็นหน่วยงานสังกัดฝ่าย

บริหาร ดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อัน

เป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ  และป้องกันการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการใช้เงินของ
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แผ่นดินซึ่งอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนี้นอกเหนือจากการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครฐัแล้วยังรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้เงินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบันนั้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติถึงการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ไว้ตั้งแต่มาตรา 238 ถึง 

มาตรา 245 โดยมีกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจ านวน 7 คนและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ท าหน้าที่ 

(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือ 
กรม 

(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 

(3)  หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 

(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 

(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ
ตาม (1)(2)(3)(4) หรือ (5) 

(7) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ือใช้ปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าที่  โดยมีฐานะเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินงบประมาณ จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

ท้องถิ่นว่ามีความคุ้มค่า ความเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการประพฤติ

ทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือไม่  

2.4การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความคุ้มครองด้านสิทธิ
มนุษยชนแก่ประชาชนจากการละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น จึงมีอ านาจควบคุมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐประเภทหนึ่ง โดยท าการตรวจสอบว่าในการใช้อ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการกระท าหรือการละเลยอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรั ฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ขณะเดียวกันก็ยังท าหน้าที่จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
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คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติถึงการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ไว้ตั้งแต่

มาตรา246 ถึงมาตรา 247 โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งหมดรวม 7 คน                                                                                                                                                                                                                                                             

3)การตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ (ศาลปกครอง) 

ในที่นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกตรวจสอบภายหลังจากมีการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดกับประชาชนได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่จะฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล ซึ่งอาจเป็นศาลยุติธรรมหรือ

ศาลปกครองแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ก่อนหน้าปีพ.ศ.2543 ที่ยังไม่มีศาลปกครองเปิดท าการภายหลังจากการจัดตั้งขึ้น

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นครั้งแรก บรรดาคดีต่างๆที่มีการฟ้องร้ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง จะเป็นการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมทั้งสิ้นซึ่งมีความ

ยุ่งยากและไม่เอ้ืออ านวยในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่าที่ควร แต่เมื่อพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ไดป้ระกาศใช้ คดีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจฝ่ายปกครองของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า “ คดีปกครอง”นั้น จะต้องฟ้องร้องต่อศาลปกครองเท่านั้น ส่งผลให้

ประชาชนได้รับการคุ้มครองมากขึ้นและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้ง่ายกว่าเดิม 

ทั้งนี้หากพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของการควบคุมตรวจสอบการกระท าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยศาลปกครองนั้นจะมีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) ศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่พิจารณาคดีปกครองซึ่งเป็นคดีระหว่างประชาชนและหน่วยงาน

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พิพาทกัน ว่าการกระท าทางปกครอง ค าสั่งทางปกครอง หรือนิติกรรมทาง

ปกครองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ศาลมีเขตอ านาจ   ดังนั้น อ านาจหน้าที่

ของศาลปกครองจึงแยกพิจารณาได้เป็น 3 ส่วน คือ 

ก. องค์กรที่อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาลปกครอง คือองค์กรผู้ใช้อ านาจปกครอง ได้แก่ 

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ

องค์กรอ่ืนๆ ที่ใช้อ านาจปกครอง เช่น คณะกรรมการตามกฎหมายและองค์กรวิชาชีพต่างๆ เช่นสภา

ทนายความ แพทยสภา สภาสถาปนิก เป็นต้น 

ข. การกระท าที่ถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง คือการกระท าขององค์กรฝ่ายปกครองซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การกระท าทางปกครองที่เป็นการปฏิบัติการทางกายภาพ เช่น การรื้อถอนอาคาร 

การก่อสร้างถนน ฯลฯ ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนได้ และการออกค าสั่ง
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หรือค าวินิจฉัยทางปกครองที่มีผลใช้บังคับเป็นการเฉพาะราย เช่น ค าสั่งอนุมัติ ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ฯลฯ 

หรือนิติกรรมทางปกครองที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

ต่างๆที่เรียกรวมกันว่า กฎ อย่างไรก็ดีอาจมีข้อยกเว้นบางการกระท าทางปกครองที่ศาลจะไม่เข้าไปตรวจสอบ

ตามข้อยกเว้นที่กฎหมายก าหนดไว้เช่น การใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการแผ่นดินใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  

ค. ลักษณะของการควบคุมตรวจสอบศาลปกครองมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบ

ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง ทั้งในแง่ของรูปแบบ อ านาจ 

วัตถุประสงค์และวิธีการใช้อ านาจ ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งศาลปกครองจะใช้วิธีพิจารณาแบบ

ไต่สวน ที่ผู้พิพากษาจะมีบทบาทค้นหาความจริงด้วยตนเองแตกต่างจากวิธีพิจารณาแบบกล่าวหา ในศาล

ยุติธรรม 

2) ส าหรับขอบอ านาจของศาลปกครองนั้น หากศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งทางปกครองหรือนิติ

กรรมทางปกครองใด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองก็มีอ านาจสั่งเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง หรือนิติกรรม

ทางปกครองนั้นได้ แต่ศาลปกครองในบางประเทศก็มีอ านาจหน้าที่พิพากษาให้รัฐหรือองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ฝ่ายปกครองต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เอกชนผู้เป็นโจทก์ด้วย7 

ทั้งนี้ศาลปกครองมีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อ านาจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเขตอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดังต่อไปนี้ 

(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่งหรือการกระท าอ่ืนใดเนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็น
การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืน หรือจาก
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 

                                                           
7 ชาญชัย แสวงศักดิ์, “ค าอธิบายกฎหมายปกครอง”(กรุงเทพฯ :วิญญูชน,2538),หน้า 66-67 .        
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(4) คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
(5) คดีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือ

บังคับให้บุคคลต้องกระท าหรือละเว้นกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด 
(6) คดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง 

4)การตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

เมื่อพิจารณาถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ถือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมากแต่ต้อง

เคารพเสียงข้างน้อยด้วยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท าการปฏิรูป

การเมือง มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยที่ควรมีช่องทาง

อ่ืนๆที่ไม่ได้จ ากัดแต่การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนเพียงอย่างเดียว ก็ได้ท าการเพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพและการ

มีส่วนร่วมของพลเมืองให้มากขึ้นโดยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองได้

ทุกระดับ ทั้งในการปกครองระดับชาติและการปกครองในระดับท้องถิ่น   

นอกเหนือจากการใช้อ านาจควบคุมตรวจสอบโดยผ่านกลไกตัวแทนของประชาชนคือสภานิติบัญญัติ

แล้ว  ประชาชนก็ควรที่จะมีสิทธิที่จะควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง  ตามหลักการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยที่ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย จึงควรให้ประชาชนมีสิทธิมี ส่วนร่วมใน

กระบวนการทางการเมือง ซึ่งหลักการเหล่านี้ยังคงต่อเนื่องมายังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

และได้รับการรับรองไว้อย่างมั่นคงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

กลไกการการตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น มีอยู่

หลายลักษณะทั้งในเรื่องของการให้อ านาจประชาชนที่จะถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นออกจาก

ต าแหน่ง การมีสิทธิที่จะรวมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายท้องถิ่น ตลอดจนสิทธิของประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น การ

มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น การได้รับข้อมูลค าชี้แจ งและเหตุผลจาก

หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดของกลไกการตรวจสอบต่างๆมีดังนี้ 

1)การเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นออกจากต าแหน่ง 

อ านาจในการควบคุมและตรวจสอบของประชาชนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นนั้น ประการที่ส าคัญคือ 

อ านาจในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นลักษณะการใช้อ านาจอธิปไตยทางตรงของประชาชนที่ได้รับ

การบัญญัติไว้โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 เป็นครั้งแรก และยังคงหลักการนี้ไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยต่อเนื่องมายังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

มาตรา 254 ที่บัญญัติว่า “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ
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ข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กฎหมายบัญญัติ” 

โดยที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การถอดถอนดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ ได้มีการตรา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ .ศ.2542   

ออกมารองรับสิทธิในรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการและรายละเอียดในการเข้าชื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยถือเกณฑ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้ าชื่อไม่น้อย

กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้น ถ้าหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้า

แสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้

เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคน และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า

สามหมื่นคน (มาตรา 5)  

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค าร้องขอให้ถอดถอนโดยมีจ านวนผู้เข้าชื่อครบตามที่กฎหมายก าหนด

แล้วจะต้องจัดส่งค าร้องดังกล่าวไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือฝ่ายบริหารท้องถิ่นที่ถูกขอให้ถอดถอนทราบเพ่ือ

จัดท าค าชี้แจงข้อเท็จจริงแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจั งหวัดต้องแจ้งต่อคณะกรรมการการ

เลือกตั้งทราบเพ่ือด าเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนต่อไป (มาตรา 7) การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด

ถอนให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ หากมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มี

สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้การเข้าชื่อถอดถอนเป็นอันตกไป และจะร้องขอให้มีการถอดถอนผู้นั้นโดยอาศัย

เหตุเดียวกันมิได้ และหากมีผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งและมีคะแนนเสียงในการถอดถอนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้บุ คคลผู้

นั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง 

2)  การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 

นอกจากการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอ านาจในการถอดถอนฝ่ายบริหารและสมาชิก

สภาออกจากต าแหน่งดังกล่าว ซึ่งอาจถือว่าเป็นการควบคุมโดยตรงแล้ว ประชาชนยังมีอ านาจในการควบคุม

ฝ่ายบริหารโดยอ้อม กล่าวคือมีอ านาจในการเสนอร่างกฎหมายท้องถิ่น โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2560 มาตรา 254 ได้บัญญัติว่า “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อ

กันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ” 

จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้น การที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นออกกฎหมายในเรื่องหนึ่งเรื่องใด แสดงให้เห็นว่าประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ มี
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้น โดยการออกกฎหมายท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารมี
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หน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่นให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงเท่ากับ
ประชาชนมีอ านาจควบคุมฝ่ายบริหารโดยทางอ้อม โดยอาศัยกระบวนการนิติบัญญัตินั่นเอง 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ .ศ.2542 ได้ก าหนดวิธีการรายละเอียดใน

การเสนอชื่อ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ และร่างข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นซึ่งต้องมีข้อก าหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใด รวมทั้ง

รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น

และค ารับรองของผู้แทน  และให้ประธานสภาท้องถิ่นเมื่อรับค าร้องแล้วต้องตรวจสอบและปิดประกาศรายชื่อ

เพ่ือให้ผู้ที่มีชื่อโดยมิได้ร่วมเข้าชื่อด้วยได้มีโอกาสคัดค้าน และเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากมีรายชื่อครบ

ถูกต้อง ให้ประธานสภาจัดให้สภาท้องถิ่นด าเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป  (มาตรา 5 และ

มาตรา 6) 

3)  การควบคุมโดยก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูลค าชี้แจงจากท้องถิ่นในการด าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่น 

หลักการข้างต้นเป็นการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมี

มาตัง้แตร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2560  มาตรา 57 และมาตรา 58 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญในเรื่องสถานะจากเดิมที่ก าหนดไว้

เป็น“สิทธิของประชาชน”กลายมาเป็น “หน้าที่ของรัฐ”แทนเป็นครั้งแรก ส่งผลให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสาระส าคัญของสองมาตราดังกล่าว เป็นดังนี้ 

“ มาตรา 57  รัฐต้อง 
(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย 

(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 58  การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
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และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการ
หรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า” 

หลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นหลักการคุ้มครองเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และให้การบริหารงานเป็นไปตามความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การได้รับค าชี้แจงเหตุผลจาก

หน่วยงานของรัฐ และหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะต้องมีการเยียวยาอย่างเป็นธรรมและไม่ชักช้าด้วย 

ขณะเดียวกันโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 ได้ก าหนดให้มีการออก

เสียงประชามติในระดับท้องถิ่นได้เป็นครั้งแรก ดังนั้นจึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน ดังเช่น ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 32 ทวิ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์

ในการออกเสียงประชามติของเทศบาล กรณีที่กิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของเทศบาลหรือ

ประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือ

นายกเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้และประกาศให้

ประชาชนทราบ 

นอกจากนี้ในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น ก็ได้มีระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ก าหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียดและ

วิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวม

ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการของรัฐและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง 

4)  การควบคุมโดยก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าทีต่้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

กลไกดังกล่าวสืบเนื่องจากการรับรองถึงสิทธิที่จะรู้ของประชาชน ( Right to Know) ไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นครั้งแรก ซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้ยังคงต่อเนื่องมายังรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ก็ได้มีการปรับปรุง

แก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งเดิมรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆได้บัญญัติเฉพาะไว้เป็นสิทธิของประชาชนเพียงอย่าง

เดียว โดยได้เพ่ิมการรับรองเป็นสิทธิของชุมชนและก าหนดบังคับไว้เป็นหน้าที่ของรัฐด้วยในการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารอันจะช่วยคุ้มครองสิทธิของประชาชนยิ่งขึ้น ซึ่งปรากฏในมาตรา 41(1) และมาตรา59 ดังนี้ 
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“มาตรา 41  บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 59  รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้ องจัดให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” 

ทั้งนี้รายละเอียดการบังคับตามสิทธิที่จะรู้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับการก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยบัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ บุคคลย่อมมี

สิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้น จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 

ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วน

บุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ก าหนดวิธีการ

และรายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยถือหลักการว่า “การเปิดเผยเป็นเรื่องหลัก 

การปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในการครอบครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับประชาชนตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นั้น มี 3 วิธีการด้วยกันคือ  

1) การเปิดเผยโดยน าข้อมูลข่าวสารของราชการโดยน าไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการ

ด าเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ  ตลอดจน กฎ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพ

อย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7  

2) การเปิดเผยข้อมูลโดยจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ห้องข้อมูลข่าวสารประจ าหน่วยงานได้ 

เช่น ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการ

พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ คู่มือหรือ

ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สัญญาสัมปทาน เอกสาร

เกี่ยวกับการประกวดราคา หรือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

3) การเปิดเผยข้อมูลโดยการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ตามที่มีผู้ยื่นค าขอต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการตามมาตรา 11 


