
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานท้องถิ่น 



การจัดระเบียบการปกครองประเทศ 

หลักการจัดระเบียบการปกครอง 

การรวมอ านาจ การแบ่งอ านาจ การกระจายอ านาจ 



การรวมอ านาจ  (Centralization) 

ลักษณะส ำคญั  
 -  รวมอ ำนำจกำรวินิจฉัยสั่งกำรไว้ที่ส่วนกลำง 
 -  มีกำรบังคับบัญชำลดหลั่น ส่วนล่ำงรับฟงัส่วนบน 

 คือ กำรรวมอ ำนำจในกำรปกครองไว้ที่หน่วยกำรบริหำรส่วนกลำง 
และมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนบริหำรส่วนกลำงซึ่งขึ้นต่อกันตำมล ำดับชั้น
กำรบังคับบัญชำ  เป็นผู้ด ำ เนินกำรปกครองตลอดทั้ งอำณำเขต 
ของประเทศ  



การแบ่งอ านาจ (Deconcentration) 

ลักษณะส ำคญั 
 - กำรแต่งตั้งบุคลำกรจำกส่วนกลำง 
 - งบประมำณได้รับจัดสรรจำกสว่นกลำง 
 - บริหำรภำยใต้นโยบำยและวัตถุประสงค์ของสว่นกลำง 

 คือ กำรที่หน่วยงำนส่วนกลำงมอบอ ำนำจวินิจฉัยสั่งกำรบำงส่วน
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้แทนของหน่วยงำนบริหำรส่วนกลำง ที่ส่งไปประจ ำ
ปฏิบัติงำนตำมเขตกำรปกครองต่ำง ๆ ของประเทศ ซึ่งแต่งตั้งและบังคับ
บัญชำโดยหน่วยงำนบริหำรส่วนกลำง  



การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 

(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534) 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ระเบียบบรหิาร
ราชการส่วนกลาง 

ระเบียบบรหิาร
ราชการส่วนภูมิภาค 

ระเบียบบรหิาร
ราชการส่วนทอ้งถิ่น 



การกระจายอ านาจ (Decentralization) 

ลักษณะส ำคญั 
 - มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย เป็นนิติบุคคล 
 - มีอ ำนำจหน้ำที่ งบประมำณ บุคลำกรของตนเอง 
 - มีควำมเป็นอิสระภำยในขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนด 

 คือ กำรที่รัฐมอบอ ำนำจปกครองบำงส่วนให้องค์กำรอื่นนอกจำก
องค์กำรของส่วนกลำง จัดท ำบริกำรสำธำรณะบำงอย่ำงโดยมีควำมอิสระ
ตำมสมควร ไม่ต้องขึ้นอยู่ในควำมบังคับบัญชำของส่วนกลำง เพียงแต่
ขึ้นอยู่ในกำรก ำกับดูแลเท่ำนั้น 



ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 

1. เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
4. ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย 
5. เป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารในอนาคต 
6. สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง 



รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 

1. รูปแบบทั่ ว ไป  
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. 2540) 
- เทศบาล (นคร, เมือง, ต าบล) (พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496)  
- องค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ร.บ. สภาต าบลและ อบต. พ.ศ. 2537) 
 

2. รูปแบบพิ เศษ  
 - กรุงเทพมหานคร (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528) 
- เมืองพัทยา (พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542) 



ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน (แห่ง) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 

เทศบาล 
     - เทศบาลนคร 
     - เทศบาลเมือง 
     - เทศบาลต าบล 

 
30 

179 
2,233 

องค์การบริหารส่วนต าบล 5,332 

องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
     (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

 
2 

รวม 7,852 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑5 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๕๐  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้อง  
กับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจน 
งบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 



รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๕๐ (ต่อ) 
ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการจะเป็นประโยชน์ 
แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วม หรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการนั้นก็ได้ 

รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษี
หรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ  
ในระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน  

ฯลฯ 



กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ฉบับ 

1. พ.ร.บ. องค์การบริหารสว่นจังหวัด พ.ศ. ๒540 แก้ไขเพิม่เติมถึง  
    (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
3. พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
4. พ.ร.บ. ระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
    แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2562  
5. พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติมถึง  
    (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 



กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กร 
    ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

2. พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชกิสภาทอ้งถิ่นหรอืผู้บรหิารทอ้งถิ่น พ.ศ. 2562 

3. พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2562 

4. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

5. พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
หรือผู้บรหิารทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542  

ฯลฯ 



อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามกฎหมายจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 



อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หากพิจารณาจากขอบข่ายและอ านาจหน้าที่ตามข้อบัญญัติในกฎหมายแล้ว
พบว่ากฎหมายได้ใหอ้ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรม
หรือให้บริการสาธารณะได้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

     1)  อ านาจหน้าที่ที่ต้องจัดท า เป็นกิจกรรมที่กฎหมายบังคับให้องค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าให้ครบถ้วน  

     2) อ านาจหน้าที่ที่อาจจัดท า เป็นกิจกรรมที่กฎหมายให้ดุลพินิจกับองค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะจัดท าบริการสาธารณะนั้น ๆหรือไม่ก็ได้  
         ขึ้นอยู่กับความพร้อมและการพิจารณาเห็นสมควรว่าเหมาะกับและ 
         จ าเป็นกับคนในท้องถิ่นนั้น ๆ 

 



พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒540  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๔๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
(๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
(๖/๑) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ฯลฯ 



พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
         ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

ฯลฯ 
มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

ฯลฯ 
 

เทศบาลต าบล 



พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพทิกัษ์และรักษาคนเจ็บไข ้
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

ฯลฯ 
มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและทา่ข้าม 
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ 

ฯลฯ 
 

เทศบาลเมือง 



พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕๖  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี ้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอย่างอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
 
มาตรา ๕๗  เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้ 

เทศบาลนคร 



พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
    แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แกป่ระชาชน 

รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพฒันาเด็กเล็กฯ  
ฯลฯ 

มาตรา ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์

ฯลฯ 



การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อยู่ภายใต้ เงื่อนไข 2 ประการ คือ  
1. ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกฎหมาย 

    ล าดับรอง (subsidiary legislation) เช่น กฎ ระเบียบ  

    ข้อบังคับ ประกาศที่ออกตามกฎหมาย 

2. ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามกฎหมาย 



การก ากับดูแล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



การก ากับดูแล (Supervision) 

     หมายถึง  การสอดส่องตรวจตรากิจการทั่ว ๆ ไป 
ที่ผู้อื่นมีอ านาจหน้าที่ท าเองได้โดยอิสระ เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนและถูกต้อง แต่มิได้เข้าไป
บังคับบัญชาสั่งการโดยตรง 



หลักการก ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี 2540) 

   มาตรา ๒๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

   มาตรา 283 วรรคสอง การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท า เท่าที่
จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ... 

 
 

 

 

 



หลักการก ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี 2550) 
   มาตรา ๒๘๑ วรรคหนึ่ง ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนใน ... 

   มาตรา 282 วรรคหนึ่ง การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท ำเท่ำที่
จ ำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ... 

 
 



หลักการก ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปี 2560) 
   มำตรำ ๒๔๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ...  
   มาตรา 250 วรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ... ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   วรรคห้า กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร ... และการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อ ... 



การก ากับดูแลองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เงื่อนไขของการก ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับปี 2560) 
1. ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
2. ต้องกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น 
3. เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละรูปแบบ 



การก ากับดูแลตามกฎหมาย 
การก ากับดูแลโดยทัว่ไป 

Who – Whom 

ผู้ว่าราชการจังหวัด - องค์การบริหารสว่นจังหวัด  

          - เทศบาล 

 

 

นายอ าเภอ         - องค์การบริหารส่วนต าบล 

เทศบาลเมือง และ เทศบาลต าบล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติการแทนในการก ากับดูแลได้ 



การก ากับดูแลโดยทัว่ไป 

What 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด - การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

เทศบาล  - การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล - การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

การก ากับดูแลตามกฎหมาย 



แนวทางการก ากับดูแลตามกฎหมาย 

• สอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจง ตรวจสอบ 1. 

• เพิกถอนหรือระงับการปฏิบัติการท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 2. 

• การใช้อ านาจในการสั่งหรือวินิจฉัยท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงต าแหน่ง 
ของบุคคล เช่น การสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่ง 

3. 

• การยุบสภาท้องถิ่น 4. 

• การให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ หรือกิจการอื่นอันมีผลกระทบ 
ท่ีส าคัญต่อท้องถิ่นหรือประชาชน 5. 

• การวางระเบียบหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ 6. 



 

1. สอบสวนข้อเท็จจริง  
ชี้แจง ตรวจสอบ 



1. สอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจง ตรวจสอบ 

องค์การบริหารสว่นจังหวัด  
มีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
(มาตรา 77 วรรคหนึ่ง) 

 
เทศบาล 

ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ  
เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิก

สภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 
(มาตรา 71 วรรคหนึ่ง)  

 



องค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้มีอ านาจเรียก 

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

3. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
4. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

5. พนักงานส่วนต าบล และ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาชี้แจงหรือสอบสวน  

ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ  จากองค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรวจสอบก็ได้ 

(มาตรา 90 วรรคสอง) 

 

1. สอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจง ตรวจสอบ 



๒. เพิกถอนหรือระงับ 
การปฏิบัติการที่ก่อให้เกิด 

ความเสียหาย 
 



๒. เพิกถอนหรือระงับการปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

องค์การบริหารสว่นจังหวัด 
 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือน ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับ
การปฏิบัตขิองผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ ... 

(มาตรา 77 วรรคสอง) 



เทศบาล 
 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑  วรรคสอง เห็นว่า การปฏิบัติการ
ของเทศบาลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่
ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะน า 
หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณี
เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวไว้ก็ได้ ...  

(มาตรา 72 วรรคหนึ่ง) 

 

๒. เพิกถอนหรือระงับการปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 



องค์การบริหารสว่นต าบล 
 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่นายอ าเภอเห็นว่า  
การปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเสียหายแก่ราชการ  ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ 
ในการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
ดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของ
ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ ... 

 การกระท าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

(มาตรา 90 วรรคสาม และวรรคสี่) 

 

๒. เพิกถอนหรือระงับการปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 



๓. การใช้อ านาจในการสั่งหรือวินิจฉัย 

ที่มีผลกระทบต่อการด ารงต าแหน่ง 

ของผู้มีต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



การวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

การ
วินิจฉัย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(มาตรา 11 วรรคสอง) 

เทศบาล 
(มาตรา 19 วรรคสอง) 

ต าแหน่ง สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เหตุ 1. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
    (4) ขาดประชุมสภา 3 ครั้งติดต่อกัน 
โดยไม่มีเหตุสมควร 
    (5) เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ... 
    (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฯ 
หรือกระท าการฝ่าฝืน มาตรา 44/3  
2. เมื่อได้รับแจ้งจาก กกต. ว่าสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงตาม (6)  
 

1.เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
   (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฯ  
    (5) ขาดประชุมสภา 3 ครั้งติดต่อกัน 
โดยไม่มีเหตุสมควร 
    (6) กระท าการอันต้องห้ามตาม มาตรา 
48 จตุทศ วรรคสาม  
2. เมื่อได้รับแจ้งจาก กกต. ว่าสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงตาม (4)  



ผลตามกฎหมาย 

องค์การบริหารสว่นจังหวัด – เทศบาล 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี 
ข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จ 
หรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาผู้นั้นจะได้
พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไป
แล้วเกิน 2 ปี 

 

การวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 



การวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

การวินิจฉัย  องค์การบริหารส่วนต าบล 
(มาตรา 47 ตรี วรรคสอง) 

ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เหตุ 1. เมื่อมีข้อสงสัยว่า  
    (4) ขาดประชุมสภา 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควร 
    (5) มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลา  
         ติดต่อกันเกิน 6 เดือน 
    (6) เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ... 
    (7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
         เลือกต้ังท้องถิ่นฯ หรือกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 64/2    
         วรรคสาม 
2. เมื่อได้รับแจ้งจาก กกต. ว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตาม (7)  
 



ผลทางกฎหมาย 

องค์การบริหารสว่นต าบล 
 ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการ
สอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว
ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแตเ่พราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกิน 2 ปี 

 

 

การวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 



การวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 

การวินิจฉัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(มาตรา 36 วรรคสอง) 

เทศบาล 
(มาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสอง) 

ต าแหน่ง 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1. นายกเทศมนตร ี
2. รองนายกเทศมนตรี 

เหตุ 1. เมื่อมีข้อสงสัยว่า 
    (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
         ต้องห้ามตามมาตรา 35/1 
    (5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 44/3 
2. เมื่อได้รับแจ้งจาก กกต. ว่า ความเป็น 
    ผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นสุดลงตาม (4) 

1. เมื่อมีข้อสงสัยว่า 
    (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
       ต้องห้ามตามมาตรา 48 เบญจ 
(ส าหรับรองนายกฯ - มาตรา 48 นว) 
    (5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 48  
         จตุทศ 
2. เมื่อได้รับแจ้งจาก กกต. ว่า ความเป็น  
    ผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นสุดลงตาม (4)     



การวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผลทางกฎหมาย 

องค์การบริหารสว่นจังหวัด - เทศบาล 

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี 
ข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จ 
หรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้ว 
เกิน 2 ปี 
หมายเหตุ เลขานุการ นายก อบจ. และที่ปรึกษา นายก อบจ. ดูมาตรา 37/1  

 เลขานุการ และที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ดูมาตรา 48 โสฬส วรรคสอง วรรคสาม  



การวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 

การวินิจฉัย องค์การบริหารส่วนต าบล 
(มาตรา 64 วรรคสอง) 

ต าแหน่ง 1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

เหตุ 1. เมื่อมีข้อสงสัยว่า 
    (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 
        มาตรา 58/1  
       (ส าหรับรองนายกฯ - มาตรา 58/4) 
    (5) กระท าการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 
2. เมื่อได้รับแจ้งจาก กกต. ว่า ความเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
    สิ้นสุดลงตาม (4)     
 



ผลทางกฎหมาย 

องค์การบริหารสว่นต าบล 
 ให้นายอ าเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายอ าเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวน
จากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด 
เว้นแตเ่พราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกิน 2 ปี 

 
หมายเหตุ เลขานุการนายก อบต. ดู มาตรา 64/1 

การวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 



การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต าแหน่ง   1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   3. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ 
   4. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด 
เหตุ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า 
      1. จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ 
      2. ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือ 
      3. ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ 
      4. ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการตามวรรคสอง  



องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     ในกรณีที่ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้ผู้ นั้น 
หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของ 
ผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน  หรือจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง 

(มาตรา 77 วรรคสาม และวรรคห้า) 

การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 



การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

เทศบาล 
ต าแหน่ง   1. นายกเทศมนตรี 
   2. รองนายกเทศมนตรี 
   3. ประธานสภาเทศบาล หรือ 
   4. รองประธานสภาเทศบาล ผู้ใด 
เหตุ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า 
      1. จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ 
      2. ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือ 
      3. ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ 
      4. ฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา 72 



เทศบาล 
ผล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     ในกรณีที่ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งให้ผู้นั้น 
หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของ 
ผู้นั้นต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน  หรือจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง 

(มาตรา 73 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม) 

 

การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 



องค์การบริหารส่วนต าบล 
ต าแหน่ง   1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
   4. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ใด 
เหตุ เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอ าเภอว่า 
      1. จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ 
      2. ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือ 
      3. ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ 
      4. ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอที่สั่งการตามมาตรา 90 

 

การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 



องค์การบริหารส่วนต าบล 
ผล ให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     ในกรณีที่ผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว นายอ าเภอจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจ
เกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน  หรือจะก่อให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง 

(มาตรา 90/1 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม) 

 

การสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 



 
๔. การยุบสภาท้องถิ่น 



การยุบสภาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่น (มาตรา 22 วรรคห้า มาตรา 55/1) ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย  

(มาตรา 80) 

 



เทศบาล 
 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อยุบ
สภาเทศบาลก็ได้ 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่น (มาตรา 24 วรรคสาม มาตรา 62 จัตวา) 

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอ านาจยุบสภาเทศบาลได้ และให้แสดง
เหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย  

(มาตรา 74) 

 

การยุบสภาท้องถิ่น 



องค์การบริหารส่วนต าบล 

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกไ็ด ้

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่น (มาตรา 53 วรรคสาม มาตรา 
87/2) ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย  

(มาตรา 91) 
 

การยุบสภาท้องถิ่น 



๕. การให้ความเห็นชอบ 
ในร่างข้อบัญญัติ หรือกิจการอื่น 
อันมีผลกระทบที่ส าคัญต่อท้องถิ่น 

หรือประชาชน 



การให้ความเห็นชอบในการท ากิจการนอกเขต 
เทศบาล 

      มาตรา 57 ทว ิเทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต เมื่อ 

(๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจ
หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 

(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด 
หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ 

(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้
ก าหนดว่าต้องได้รับอนุมติจากรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ 



การให้ความเห็นชอบในการท าการร่วมกับบุคคลอื่น 

เทศบาล  
มาตรา 57 ตรี เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจ ากัด หรือถือหุ้น 

ในบริษัทจ ากัด เมื่อ 
(๑) บริษัทจ ากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 

ฯลฯ 
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจ ากัดต้องได้รับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

หมายเหตุ ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ก าหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทไว้ 



องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา 77 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 

(๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

ฯลฯ 

การให้ความเห็นชอบในการกู้เงิน 



เทศบาล 
 มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 

 (๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 

ฯลฯ 

 การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล 
และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

 

การให้ความเห็นชอบในการกู้เงิน 



องค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 83 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม 

องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 

การให้ความเห็นชอบในการกู้เงิน 



การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารสว่นจังหวัด 

 มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ ง ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 



เทศบาล 
มำตรำ ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง

เทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
นำยอ ำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาล
นคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจารณา 

การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 



สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 
มาตรา 71 วรรคสาม เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอ 

ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ต่อไป 

การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 



 

๖. การวางระเบียบ
หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นปฏิบัต ิ



การวางระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารสว่นจังหวัด  
มาตรา ๒๖  ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม

ระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

เทศบาล 
มาตรา ๒๓ ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา

เทศบาลไว ้

องค์การบริหารสว่นต าบล 
มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่

ด าเนินการประชุม และด าเนินกิจการอื่นให้ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม 
ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

 
 

 



องค์การบริหารสว่นจังหวัด 
มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน                     

การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การด าเนินกิจการการพาณิชย์ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ้าง และการให้ได้รับสวัสดิการของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

เทศบาล 
มาตรา 69 ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลัง  

รวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
การจัดหาพัสดุ และการจ้างเหมาขึ้นไว้ 

การวางระเบียบเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ 



การวางระเบียบเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา ๘๘ ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการ

ทรัพย์สิน การซื้อ การจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานอื่น ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ 
ความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลด้วย 

 



 

 

จบการบรรยาย 


