
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ........................................................... 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม   มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 ) 
พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และหน้าที่ตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนดไว้  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุม ดูแล  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ฝ่าย
บริหารโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอ านาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพ่ือ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อ านาจทางปกครอง   โดยเฉพาะในส่วนที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ  ในการตัดสินใจอนุญาต  อนุมัติ  หรือมีค าสั่งในเรื่องนั้น อย่าง
รอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ  
                 ดังนั้น   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกค าสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ในภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  จึงได้ก าหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารไว้ ดังนี้ 
                 ๑.การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระท าการอย่างหนึ่ง 
อย่างใดโดยอิสระ 
                 ๒.ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้ 

                    ๒.๑ ขั้นตอนแรก  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่ 
                    ๒.๒ ขั้นตอนที่สอง  ข้อกฎหมาย  ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เก่ียวข้องและเป็น 
สาระส าคัญ 
                    ๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า 
ว่ากฎหมายได้ก าหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อ านาจหรือ 
ไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตเป็นธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ 
และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



      -2- 
             1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือ
เป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
        1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหา
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา 
        1.4 ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุม ถึงการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนก าหนดให้
รายงานสรุปผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
2.1  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อม 

2.2  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ 
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

2.3  น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวก 
ในการสืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
        2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส (รายละเอียดหลักการใช้ดุลพินิจ  แนบท้าย
ประกาศนี้) 

                          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3    

                                                                

   (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 

 

 

 

 



 

หลักการใช้ดุลพินิจ 

   ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง หมายถึง อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะ เลือกกระท าการ
หรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอ านาจดุลพินิจเป็นอ านาจที่กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้ใช้อ านาจสามารถเลือกตัดสินใจกระท าการอย่างใดหรือ งดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างอิสระ ซึ่งการใช้ดุลพินิจ
นั้นอาจผูกพันกับแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองที่ได้ก าหนดขึ้นเองภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายหรือผูกพันกับหลักการ ในการวินิจฉัย เหตุที่กฎหมายจะต้องก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจ  เนื่องจาก
เป็นข้อจ ากัดของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่อาจตรากฎหมายให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องทุกกรณี  
จึงจ าเป็นต้องบัญญัติให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ซึ่งความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอาจท าให้เข้าใจผิดว่า ฝ่ายปกครองสามารถใช้อ านาจ
ดุลพินิจอย่างไรก็ได้โดยไม่มีขอบเขต ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ การที่กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจเลือก
ตัดสินใจได้หลายทาง เพ่ือต้องการให้ฝ่ายปกครองในฐานะ  ผู้ใช้กฎหมายสามารถปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง อย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายจึง
ต้องอยู่บนพื้นฐานของ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม  

การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ การใช้อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือก กระท า 
การหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย  เป็นกลาง โปร่งใส ไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ขณะเดียวกันจะต้องสงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมด้วย นอกจากนี้การใช้ดุลพินิจจะต้องไม่ฝ่าฝืน
ระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ 
 

 ขั้นตอนการใช้ดุลพินิจ  
การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองมี ๓ ขั้นตอน คือ การวินิจฉัยข้อเท็จจริง การปรับบท  

กฎหมาย และการตัดสินใจ  
ขั้นตอนที่ ๑ การวินิจฉัยข้อเท็จจริง กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ที ่

เกิดขึ้นจากพยานหลักฐาน และต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง  ว่าได้เกิดขึ้นหรือมี
อยู่จริงหรือไม่ ขั้นตอนนี้คือหลักการพิจารณาทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา  พยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
และให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสแสดง พยานหลักฐานของตน ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจที่กฎหมายเฉพาะ ก าหนดแล้ว หากกฎหมายเฉพาะมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการ
วินิจฉัยข้อเท็จจริงไว้  การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ก็ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 
๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง 
                     ขั้นตอนที่ ๒ การปรับบทกฎหมาย (ดุลพินิจในส่วนองค์ประกอบของกฎหมาย) กล่าวคือ  บางกรณี
กฎหมายจะบัญญัติข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบโดยใช้ถ้อยค าที่มีความชัดเจนแน่นอน แต่บางกรณีกฎหมายบัญญัติ
ถ้อยค าที่มีความหมายกว้างๆ และไม่มีค าจ ากัดความไว้ หรือไม่อาจก าหนด ความหมายได้แน่นอน เช่น ค าว่า “สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ค าว่า “ความจ าเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใด     ที่ส าคัญ” ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แก้ไข
เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น การที่กฎหมายบัญญัติถ้อยค าที่มี
ความหมายกว้างและ ไม่แน่นอนนั้นแสดงให้เห็นว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่จะต้องปรับบทกฎหมายเข้ากับ  
ข้อเท็จจริงที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอันเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองนั่นเอง  
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ขั้นตอนที่ ๓ การตัดสินใจ (ดุลพินิจในส่วนผลของกฎหมาย) กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่า  
กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองกระท าการได้เพียงประการเดียวหรือหลายประการ หากกฎหมายให้อ านาจดุลพินิจฝ่าย
ปกครองจะก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีทางเลือกตัดสินใจได้หลายทาง ซึ่งดุลพินิจที่ บัญญัติอยู่ในกฎหมายแบ่งได้เป็น ๒ 
ประการ คือ  

(๑) ดุลพินิจตัดสินใจ หรือดุลพินิจจะกระท าการหรือไม่ ซึ่งเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้  
ฝ่ายปกครองใช้ดุลพินิจ แต่มิได้ก าหนดผลของกฎหมาย กฎหมายปล่อยให้เป็นอิสระของฝ่ายปกครองที่จะกระท าหรือไม่ก็
ได้ สังเกตได้จากถ้อยค าในกฎหมายมักใช้ค าว่า “มีอ านาจ” “มีสิทธิ” “อาจ...ก็ได้”  

(๒) ดุลพินิจเลือกกระท า ฝ่ายปกครองมอี านาจดุลพินิจว่าจะเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่ง 
ในหลายมาตรการ ซึ่งเป็นกรณีที่เมื่อข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายก าหนด กฎหมาย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เหมาะสมกับข้อเท็จจริง หรือภายในขอบเขตของกฎหมาย
ก าหนดได้โดยแยกได้ ๒ กรณี คือ  

๑) ดุลพินิจที่จะเลือกกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายประการตามที่กฎหมาย  
ก าหนด ดุลพินิจในส่วนนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่อยู่ในวิสัยที่จะเลือกกระท าการได้หลายอย่างให้เป็นไปตาม กฎหมาย เช่น 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๖ ก าหนดให้ใน
กรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจพบว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรของนายจ้างไม่
ปลอดภัย พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้นั้นหยุดกระท าการ แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ 
เป็นต้น เห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวให้อ านาจเจ้าหน้าที่สามารถเลือกกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามความเหมาะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แต่ละกรณี  

๒) ดุลพินิจเลือกกระท าได้เอง ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดโดยกฎหมาย  
ไม่ได้ก าหนดทางเลือกไว้ เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง             เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป  ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ คือ เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป โดยมิได้ก าหนด
ทางเลือกไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถก าหนดทางเลือกได้เองแต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป  

หลักการใช้ดุลพินิจ  
การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายทั่วไป กล่าวคือ การใช้ ดุลพินิจ 

นั้นต้องผูกพันตาม “หลักความเสมอภาค” หรือ “หลักความได้สัดส่วน” หรือที่เรียกว่า “หลักความสมควรแก่เหตุ” ซึ่ง 
“หลักความได้สัดส่วน” (Principle of Proportionality) เป็นหลักการ พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อ านาจกับผู้
อยู่ใต้อ านาจประกอบด้วยหลักการย่อย ๓ หลักการ ด้วยกันคือ  

๑. หลักความเหมาะสม (Principle of Suitability) คือ การค้นหาวัตถุประสงค์ของการกระท าทาง 
ปกครอง เป็นหลักการที่บังคับให้องค์กรฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาเลือกออกค าสั่งที่สามารถด าเนินการให้
บรรลุความมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายซึ่งให้อ านาจได้ก าหนด ไว้เท่านั้น ค าสั่งทางปกครองใดๆ ก็ตามที่ในความ
เป็นจริงแล้วไม่อาจท าให้บรรลุความมุ่งหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายซึ่งให้อ านาจได้ก าหนดไว้ได้ ย่อมเป็นค าสั่งที่ไม่
เหมาะสม 

๒. หลักแห่งความจ าเป็น (Principle of Necessity) เป็นหลักการที่ฝ่ายปกครองต้องวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบมาตรการที่อาจท าให้บรรลุผลที่ต้องการได้อันมีอยู่หลายมาตรการนั้น ว่ามาตรการใดมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกชนรุนแรงมากน้อยอย่างไร ฝ่ายปกครองต้องเลือก มาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนน้อยที่สุด แต่ถ้าเป็นมาตรการที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน ฝ่ายปกครองต้องเลือกมาตรการที่มีผลท าให้รัฐเสีย
ประโยชน์น้อยที่สุด 
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๓. หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality In The Narrow  
Sense) เป็นหลักการมุ่งพิจารณาที่ภาวะสมดุลระหว่างความเสียหายที่เอกชนจะได้รับกับประโยชน์อันสังคมจะพึงได้รับ
จากการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครอง หลักการนี้ประสงค์ให้ฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด และในขณะเดียวกันต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐน้อยที่สุด และห้ามฝ่ายปกครองออกค าสั่งทางปกครองที่
เมื่อปฏิบัติตามค าสั่งนั้นแล้วจะเกิดประโยชน์น้อยมาก ไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

 ดุลพินิจที่ผิดพลาด  
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจเกิดความผิดพลาดได้หลายกรณี คือ 
๑. การไม่ใช้ดุลพินิจ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ใช้ดุลพินิจ ทั้ง ๆที่ตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น 

องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีผู้ชุมนุมประท้วงปิดถนนท าให้บุคคลทั่วไป
ไม่อาจสัญจรไปมาได้ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจต้องตัดสินใจสั่งให้สลายการชุมนุม หรือด าเนินการให้มีการสลาย
การชุมนุม เป็นต้น 
                     ๒. การใช้ดุลพินิจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติ เช่น กฎหมายก าหนดให้เก็บค่าธรรมเนียม ระหว่าง ๒๐๐ – 
๕๐๐ บาท แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเก็บค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท เป็นต้น 
                     ๓. การใช้ดุลพินิจอย่างบิดเบือน ซึ่งอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ละเลยไม่สนใจวัตถุประสงค์ของการที่กฎหมาย
มอบดุลพินิจให้ตน การใช้ดุลพินิจโดยไม่น าพฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพิจารณา ชั่งน้ าหนักก่อนตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ
ตามอ าเภอใจ เป็นต้น 
                     ๔. การใช้ดุลพินิจโดยไม่ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ดุลพินิจขัดหลักความเสมอ
ภาค  

๕. การใช้ดุลพินิจขัดกับหลักกฎหมายทั่วไป โดยไม่ค านึงถึงถึงหลักการอันเป็นพ้ืนฐาน ของหลักนิติรัฐ 
 

 สรุปแล้ว ดุลพินิจของฝ่ายปกครองเป็นการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติเพ่ือให้ฝ่าย 
ปกครองได้มีทางเลือกในการตัดสินใจกระท าการใดหรือไม่กระท าการใดเพ่ือปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงเพ่ือบรรลุเจตนารมณ์ตามกฎหมาย การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองต้องเป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ มีความเป็นกลาง โปร่งใส เป็นธรรม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ หากฝ่าย
ปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจหรือ ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดย
ผู้บังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และอาจต้องรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา 
และ ทางวินัยจากผลการกระท านั้นได้  
 
              *********************** 
 
 
 
 
 
 
 
                   ส านักงานปลัด 
                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 



 


