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การด าเนินภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และ                
มีประสิทธิภาพ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนความผาสุกของประชาชนและความก้าวหน้าของ
ประเทศนั้น รัฐจ าเป็นจะต้องมีการจัดองค์กรและจัดระเบียบกลไกของรัฐเพ่ือให้การด าเนินภารกิจ
ดังกล่าวส าเร็จลุล่วง ซึ่งตามหลักกฎหมายปกครองเรียกว่า “การจัดระเบียบราชการแผ่นดิน” อันเป็น
การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐ การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบราชการแผ่นดิน ใน
ระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาการปกครองท้องถิ่นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากด้วยผลจากการปฏิรูป
การปกครองท้องถิ่นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างท้องถิ่น อ านาจหน้าที่ การจัดสรร
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ด้วยความก้าวหน้าของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนี้
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

การด าเนินภารกิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเกี่ยวข้องกับการ กระท า                   
ทางปกครองในหลายกรณี และมักจะถูกควบคุมการใช้อ านาจทั้งก่อนและหลังการรับต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงจ าเป็นจะต้องเข้าใจกฎหมายส าหรับนักปกครองอย่างน้อย 3 ฉบับ ได้แก่

1) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539



พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในฐานะฝ่ายปกครองจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่และการกระท าที่มีผลทางกฎหมายปกครอง
โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎระเบียบ การออกค าสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครอง การบังคับให้
เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง และการกระท าละเมิดทางปกครอง ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเป็นนายก อบจ . 
ทุกครั้งที่ท่านจะใช้อ านาจสั่งการเรื่องใดๆ จะต้องดูก่อนว่าเรื่องนั้นมีกฎหมายหรือข้อบังคับให้ใช้อ านาจ
ได้หรือไม่ กฎหมายในมาตราใดให้อ านาจนายก อบจ. สามารถด าเนินการเรื่องนั้นได้ และถ้าท่านได้สั่ง
การอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเกิดข้อผิดพลาด ท่านก็สามารถเพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้ เป็นต้น

ส าหรับหลักทางปกครองนั้น ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองไม่สามารถกระท าการ
พิจารณาทางปกครองได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

• เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองเป็นคู่กรณีเอง
• เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองเป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
• เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองเป็นญาติ เป็นพี่น้อง หรือลูกพ่ีลูกน้องในสามชั้นของคู่กรณี
• เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายปกครองเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ ผู้แทน หรือ

ตัวแทนของคู่กรณี
นอกจากนี้ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะต้องให้คู่กรณี     

มีโอกาสที่จะรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน เว้นแต่
กรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเรื่องนั้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนหากปล่อยไว้นานจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ รวมไปกรณีที่มีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ในการท าค าสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป ดังนั้นกฎหมายจึงห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาส
ตามกรณีดังกล่าว ถ้าโอกาสนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงและกระทบต่อประโยชน์สุข
สาธารณะ

หากนายก อบจ. เห็นว่าการออกค าสั่งทางปกครองของตนไม่ถูกต้องหรืออาจก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดก็สามารถเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ได้ โดยจะต้องกระท า
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุที่จะต้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น 



พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

การปฏิบัติหน้าที่ของนายก อบจ. เกี่ยวข้องกับการออกกฎ ค าสั่ง และระเบียบต่าง ๆ                   
ในบางกรณีการออกกฎ ค าสั่ง หรือระเบียบดังกล่าวนั้นก็มิชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อ
ปัจเจกและสาธารณะ ด้วยเหตุนี้ศาลปกครองจึงมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยการกระท านั้นให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามหลักกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้

1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือกระท าการอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือโดยไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร

2. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอ่ืนของหน่วยงานทาง
ปกครอง อันเกิดจากการใช้อ านาจตามกฎหมาย กฎ ค าสั่ง หรือการละเลยต่อหน้าที่ตาม
กฎหมาย

4. คดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง

ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ได้
ยกตัวอย่างคดีที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายคดี เช่น 

o กรณีตัวอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการยึดทรัพย์เอกชน เนื่องจากไม่จ่ายภาษี
ที่ดินเป็นเวลาหลายปี หลังจากนั้นเอกชนฟ้องได้ อบจ. ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 157
เหตุปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

o กรณีตัวอย่างกรุงเทพมหานครจัดซื้อรถดับเพลิงจากต่างประเทศ แต่กระบวนการผลิต
รถดับเพลิงได้ผลิตที่ประเทศไทยโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ จึงเป็นเหตุให้ถูกฟ้องปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ แต่ท้ายที่สุดศาลปกครองมีค าสั่งว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ประมาทเลินเล่อแบบไม่ร้ายแรง

o กรณีตัวอย่างก านันมีค าสั่งให้ลูกบ้านไปลอกคลอง ซึ่งตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้
สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่คลองมีลักษณะที่ตื้นเขิน แต่กรณีตัวอย่างนี้ก านันได้ใช้
อ านาจกลั่นแกล้งลูกบ้านไปลอกคลองที่ไม่ได้ตื้นเขิน ศาลจึงมีค าสั่งให้กรณีตัวอย่างนี้เป็น
การใช้อ านาจโดยไม่สุจริต เป็นต้น



พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เดิมทีก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ท าละเมิด
ต่อบุคคลอ่ืนหรือท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย
เอกชน จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดอย่างมาก ถึงแม้ว่าผลแห่งการกระท า
ละเมิดจะเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบในผลแห่งความละเมิด
นั้น หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานรัฐไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการกระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่เป็นการกระท าตามหน้าที่ก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดแห่งผลการท าละเมิดนั้น
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้ตราขึ้นมา โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากลักษณะการกระท าละเมิดมาใช้บังคับกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
บุคคลภายนอกและต่อหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังมุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของหน่วยงานรัฐโดยไม่ต้องรับผิดชอบในผลของการท าละเมิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว

ยกตัวอย่างมาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของ
ตนได้กระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ถ้าการละเมิดเกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบเหตุแห่งการกระท าละเมิดนั้น

มาตรา 6 ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของ
รัฐไม่ได้

มาตรา 8 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการ
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าวแก่หน่วยงานรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระท าการไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง

กล่าวโดยสรุปแล้วนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่ายปกครองมีหลายฉบับ ใน
ฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้อ านาจทาง
ปกครอง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องยึดมั่นในหลักการใช้อ านาจตามกฎหมาย โดยก่อนที่ท่านจะใช้
อ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องพิจารณาก่อนว่ากฎหมายนั้นได้ให้อ านาจนายก อบจ. สามารถด าเนินการ
ได้หรือไม่ หากกฎหมายไม่ได้ระบุเนื้อหาสาระไว้ให้ตีความเบื้องต้นไว้ก่อนว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้
กระท า รวมถึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่ากฎหมายให้อ านาจด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
หากท่านยึดมั่นตามหลักการดังกล่าวนี้แล้วก็จะสามารถเป็นผู้ปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วย
กฎหมายและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมได้


