
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

เรื่อง  มาตรการการใชและการตรวจสอบดุลพินิจของฝายบริหารและเจาหนาท่ี ในการปฏิบัติราชการ    
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี 

…………………………… 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก มีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน ตามพระราบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ควบคุม ดูแล พนักงานสวนตําบล ครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง ฝายบริหาร
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ มีอํานาจในการสั่งการ อนุญาต 
อนุมัติ  ท้ังน้ี  ในการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหารและเจาหนาท่ีโดยเฉพาะเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหใช
ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือมีคําสั่งในเรื่องน้ัน จึงจําเปนตองใชดุลพินิจอยางรอบคอบ       
มีขอบเขต และมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการใชดุลพินิจในการพิจารณาออกคําสั่ง อนุญาต อนุมัติ       
ในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงกําหนดมาตรการการใชและ
การตรวจสอบดุลพินิจของผูบริหารและเจาหนาท่ี ดังน้ี    

  ๑. การใชดุลพินิจของฝายบริหารและเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ ตองเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติใหกระทําการอยางหน่ึงอยางใดโดยอิสระ 

  ๒. ข้ันตอนการใชดุลพินิจ ตองมีเหตุผลประกอบ ดังน้ี 
   2.1 ข้ันตอนแรก  ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงการวินิจฉัยขอเท็จจริงน้ัน
ตองตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จากพยานหลักฐานท่ีมีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาไดเกิดข้ึน
หรือมีอยูจริงหรือไม 
   2.2 ข้ันตอนท่ีสอง  ขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบขอเท็จจริงตามขอ 2.1         
ท่ีเก่ียวของและเปนสาระสําคัญ 

   2.3 ข้ันตอนท่ีสาม  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนซ่ึงผูใชดุลพินิจจะตองพิจารณา
ตัดสินใจวากฎหมายไดกําหนดใหใชดุลพินิจไดเพียงประการเดียวหรือหลายประการ ซ่ึงสามารถตัดสินใจใช
อํานาจหรือไมก็ได หรือจะเลือกกระทําการอยางหน่ึงอยางใดก็ไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖2 

                                                                            
                                                      (นายสมศักด์ิ  เสาทองหลาง) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 



คําอธิบายหลักการใชดุลพินิจ 

  ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง หมายถึง อํานาจตัดสินใจอยางอิสระท่ีจะ
เลือกกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอํานาจดุลพินิจ
เปนอํานาจท่ีกฎหมายกําหนดใหผูใชอํานาจสามารถเลือกตัดสินใจกระทําการอยางใดหรืองดเวนกระทําการ
อยางใดอยางอิสระ ซ่ึงการใชดุลพินิจน้ันอาจผูกพันกับแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑภายในของฝายปกครองท่ีได
กําหนดข้ึนเองภายในขอบเขตวัตถุประสงคของกฎหมายหรือผูกพันกับหลักการในการวินิจฉัย เหตุท่ีกฎหมาย
จะตองกําหนดใหฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจ เน่ืองจากเปนขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติท่ีไมอาจตรา
กฎหมายใหมีเน้ือหาสาระครอบคลุมขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไดในทุกเรื่องทุกกรณีจึงจําเปนตองบัญญัติใหฝาย
ปกครองมีอํานาจดุลพินิจในการปรับใชกฎหมายใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและเจตนารมณของกฎหมาย   
ซ่ึงความเปนอิสระในการใชดุลพินิจของฝายปกครองอาจทําใหเขาใจผิดวาฝายปกครองสามารถใชอํานาจ
ดุลพินิจอยางไรก็ไดโดยไมมีขอบเขต ซ่ึงความจริงหาเปนเชนน้ันไม การท่ีกฎหมายกําหนดใหฝายปกครองมี
อํานาจเลือกตัดสินใจไดหลายทาง เพื่อตองการใหฝายปกครองในฐานะผูใชกฎหมายสามารถปรับใชกฎหมาย
ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงอยางสมเหตุสมผล และเปนธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย ดังน้ัน การใช
ดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายจึงตองอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และการใหเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนกรอบหรือหลักท่ัวไปในการใชดุลพินิจของฝายปกครอง         
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ท่ีกําหนดใหผูทําคําสั่งทางปกครอง
ตองจัดใหมีเหตุผลไวดวยและเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ          
ขอกฎหมายท่ีอางอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ สวนความอิสระในท่ีน้ีหมายถึง 
ความอิสระในการตัดสินใจของฝายปกครองโดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ตองมีความเปนกลาง มีความ
โปรงใสและมีความเปนธรรม ความอิสระในการใชดุลพินิจมิไดหมายความวาฝายปกครองตองมีอํานาจ
ตัดสินใจอยางใด ๆ ก็ไดตามอําเภอใจ การท่ีฝายปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการหรือไมกระทําการ
อยางใดอยางหน่ึงตามอําเภอใจ ไมใชเปนการใชดุลพินิจแตเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

  การใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย คือ การใชอํานาจตัดสินใจอยางอิสระท่ีจะเลือกกระทํา
การหรือไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึงโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแหงกฎหมาย การใชดุลพินิจ
โดยชอบดวยกฎหมาย เริ่มจากการพิจารณาคํารองหรือคําขอวาไดยื่นถูกตองตามแบบ ข้ันตอน และ
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม กอนมีคําสั่งรับหรือไมรับคํารองหรือคําขอ เม่ือไดรับคํารองไวพิจาณา
แลวตองใชดุลพินิจอยางอสิระ เปนกลาง โปรงใส ไมบิดเบือนวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของกฎหมาย ไมใช
อํานาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขณะเดียวกันจะตองสงวนและ
รักษาไวซ่ึงประโยชนของสวนรวมดวย นอกจากน้ี การใชดุลพินิจของฝายปกครองจะตองไมฝาฝนระเบียบ
ภายในของฝายปกครองท่ีวางไวเปนแนวปฏิบัติ ตองใชดุลพินิจอยางมีเหตุผลและไมขัดกับหลักกฎหมาย สวน
การใชดุลพินิจโดยมิชอบ เปนการใชดุลพินิจโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ไมสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริง
และพฤติการณแตละกรณี  รวมถึงการใชดุลพินิจไมเปนไปตามสัดสวนของการกระทําซ่ึงเปนหลักพื้นฐานท่ี
กําหนดความสัมพันธของผูใชอํานาจปกครองกับผูอยูใตอํานาจปกครองใหเกิดความสมดุลสมเหตุสมผล
พอเหมาะพอควรแกกรณี ไดแก หลักความเหมาะสม คือ การใชอํานาจใหสอดคลองกับเจตนารมณตาม
กฎหมาย หลักความจําเปน ตองออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอย
ท่ีสุดหรือทําใหรัฐเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ   
หากผลของคําสั่งทางปกครองเกิดประโยชนตอสวนรวมนอยมากเม่ือเทียบกับความเสียหายท่ีประชาชนไดรับ 



  ข้ันตอนการใชดุลพินิจ  การใชดุลพินิจของฝายปกครองมี 3 ข้ันตอน คือ การวินิจฉัย
ขอเท็จจริง การปรับบทกฎหมาย และการตัดสินใจ 
  ข้ันตอนแรก การวินิจฉัยขอเท็จจริงฝายปกครองจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจาก
พยานหลักฐาน และตองพิจารณาวาพยานหลักฐานท่ีมีอยูเพียงพอตอการพิสูจนขอเท็จจริงวาไดเกิดข้ึนหรือมี
อยูจริงหรือไม เม่ือไดขอเท็จจริงแนชัดแลวจึงนํามาปรับกับกับบทกฎหมายใน ข้ันตอนท่ีสอง ซ่ึงกฎหมายจะ
บัญญัติขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบโดยใชถอยคําท่ีมีความชัดเจนแนนอน แตบางกรณีกฎหมายบัญญัติ
ถอยคําท่ีมีความหมายกวาง ๆ และไมมีคําจํากัดความไว กรณีน้ีฝายปกครองจะตองปรับขอเท็จจริงเขากับ
ขอเท็จจริงท่ีบัญญัติไวในกฎหมายโดยใชวิจารณญาณเสมือนเชนวิญูชนโดยท่ัวไปพึงเขาใจ เชน คําวา   
“การกระทําท่ีเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐ” “มีพฤติการณเปนภัยตอสังคม” “การกระทําอันเปนท่ีนา
รังเกียจ” เปนตน การท่ีกฎหมายบัญญัติถอยคําท่ีมีความหมายกวางและไมแนนอน แสดงใหเห็นโดยปริยาย
วา มีเจตนารมณใหการปรับบทกฎหมายเขากับขอเท็จจริงเปนดุลพินิจของฝายปกครองน่ันเอง เม่ือฝาย
ปกครองวินิจฉัยขอเท็จจริงและปรับบทกฎหมายแลว  ข้ันตอนท่ีสาม คือ การตัดสินใจ ซ่ึงตองพิจารณาวา
กฎหมายกําหนดใหฝายปกครองกระทําการไดเพียงประการเดียวหรือหลายประการ หากกฎหมายใหอํานาจ
ดุลพินิจฝายปกครองจะกําหนดใหฝายปกครองมีเลือกตัดสินใจไดหลายทาง ดุลพินิจท่ีบัญญัติอยูในกฎหมาย
แบงไดเปน 2 ประการ คือ 
  1. ดุลพินิจตัดสินใจ ฝายปกครองจะใชอํานาจหรือไมก็ได สังเกตไดจากถอยคําในกฎหมาย
มักใชคําวา “มีอํานาจ” “มีสิทธิ” “อาจ...ก็ได” “เสียได” “สามารถ” หรือ “ควรจะ ” เปนตน 
  2. ดุลพินิจเลือกกระทํา ฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจวาจะเลือกกระทําการใดในหลาย
ประการใหสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงหรือภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงแยกไดเปน 2 กรณี 
คือ 
   2.1 ดุลพินิจท่ีจะเลือกกระทําการอยางใดอยางหน่ึงในหลายประการตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 26 ใหเจาพนักงานมีอํานาจหาม
ผูหน่ึงผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญดวย 
ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานท่ี   
ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในการน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ
เพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได กฎหมายดังกลาวใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินกระทําการ
หลายอยางซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินสามารถเลือกกระทําการใดการหน่ึงได เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณในแตละกรณีวากรณีใดควรใชอํานาจระงับเหตุรําคาญ กรณีใดควรใชอํานาจดูแล ปรับปรุง 
บํารุงรักษา เปนตน 
   2.2 ดุลพินิจเลือกกระทําไดเองภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดโดยกฎหมาย
ไมไดกําหนดทางเลือกไว เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 41 วรรคหน่ึง          
เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป 
ขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานมีหนาท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะ คือ เพื่อประโยชนใชสอย
ของประชาชนท่ัวไป โดยมิไดกําหนดทางเลือกไวเจาพนักงานทองถ่ินสามารถกําหนดทางเลือกไดเองแตตอง
เปนไปเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนท่ัวไป ตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 
   การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมายของฝายปกครอง  
ตามหลักปกครอง การกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมายเสมอ ดังน้ัน การกระทําของฝายปกครองจึง
ตองถูกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายอยูเสมอท้ังจากองคกรภายในฝายปกครองและจากองคกรภายนอก 
การตรวจสอบโดยองคกรภายในของฝายปกครอง ผูไดรับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครองสามารถใชสิทธิ



อุทธรณคําสั่งทางปกครองได ตามหลักกฎหมายปกครองท่ีวาคําสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณไดเสมอ ดัง
จะเห็นไดจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดวางหลักการสําคัญไวในมาตรา 
45 ประกอบ มาตรา 3 ใหสิทธิประชาชนสามารถอุทธรณคําสั่งทางปกครองไดแมกฎหมายในเรื่องน้ัน ๆ จะ
ไมไดกําหนดเรื่องการอุทธรณไวก็ตามหรือการขอใหพิจารณาใหม ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เม่ือคูกรณีมีคําขอ เจาหนาท่ีอาจเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมคําสั่ง
ทางปกครองแมวาจะพนกําหนดเวลาอุทธรณแลวก็ตาม นอกจากน้ี กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยัง
กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติในการควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองไวหลายประการ เชน เรื่องความ
เปนกลางของเจาหนาท่ี การรับฟงความคิดเห็นขอโตแยงของคูกรณี การใหเหตุผลไวในคําสั่งทางปกครอง
หรือการจัดใหมีเหตุผลในการทําคําสั่งทางปกครอง เปนตน 

  การควบคุมตรวจสอบจากองคกรภายนอก ไดแก 

  ก. ศาลปกครอง  ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2522 มาตรา 9 ศาลปกครองมีอํานาจพิจาณาพิพากษาหรือมีคําสั่งเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย การละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร การกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ และสัญญาทาง
ปกครอง เปนตน ศาลปกครองจะทําหนาท่ีตรวจสอบวาฝายปกครองไดกระทําการโดยอาศัยบทบัญญัติแหง
กฎหมายหรือไม เปนองคกรฝายตุลาการท่ีทําหนาท่ีควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายเปนองคกรท่ีมีอํานาจ
วินิจฉัยสุดทาย 
  ข. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจพิจารณา
และสอบสวนขอเท็จจริงกรณีไมปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือ
การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของฝายปกครอง 

  สรุปแลว  ดุลพินิจของฝายปกครองเปนการใชอํานาจของฝายปกครองตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติเพื่อใหฝายปกครองไดมีทางเลือกในการตัดสินใจกระทําการใดหรือไมกระทําการใดเพื่อปรับใช
กฎหมายใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับขอเท็จจริงตามยุคตามสมัยเพื่อใหบรรลุเจตนารมณตามกฎหมาย 
การใชอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองตองเปนไปอยางอิสระปราศจากการแทรกแซงใด ๆ มีความเปนกลาง 
โปรงใส เปนธรรม และมีเหตุผลในการใชอํานาจดุลพินิจท่ีเหมาะสมตรวจสอบได ซ่ึงตางกับการใชอํานาจตาม
อําเภอใจเพราะการใชอํานาจตามอําเภอใจไมใชเปนการใชดุลพินิจแตเปนการใชอํานาจโดยไมชอบดวย
กฎหมาย หากฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจหรือใชดุลพินิจไปโดยไมชอบก็อาจถูกตรวจสอบความชอบ
ดวยกฎหมาย โดยผูบังคับบัญชาของฝายปกครอง ศาลปกครอง หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และอาจ
ตองรับผิดในทางแพง ทางอาญา และทางวินัยจากผลการกระทําน้ันได  
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