ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
.....................................................
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ตระหนักถึงความสําคัญในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สง เสริ มธรรมาภิบ าล โดยยึดหลั กคุณธรรม จริยธรรม และความโปร ง ใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนหลักสําคัญขององคกร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ.2560 – 2564) จึงไดประกาศเจตจํานงสุจริ ตในการบริหารงานขององคก ารบริ หารสวนจั งหวัด
สุรินทร จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมการทํางานในองคกร และดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปตามเจตจํานงดังกลาวและใหเกิดการตรวจสอบการใชดุลพินิจ องคการบริหาร
สวนจังหวัดสุรินทร จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ เพื่อเสริมสรางความโปรงใส และปองกันการ
ทุจริต ตลอดจนใชเปนแนวทางปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มาตรการปองกันและแกไขปญหาการใชดุลพินิจ
1.1 ผูบริ หาร/ผูบั งคับบัญชาทุกระดับชั้นตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบั งคับบัญชา
ปฏิบั ติ ง านด วยความซื่ อ สั ตย สุ จ ริ ต กํ า กั บ ดูแ ล และติด ตามการปฏิบั ติง าน ตลอดจนการใช ดุล พิ นิ จ ของ
ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน เชน คูมือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริต
เป นธรรม รั บ ผิ ดชอบ ถูก ตอ งชอบธรรม ยอมรั บ นับ ถือ และโปร ง ใส สามารถตรวจสอบไดในทุ ก ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
1.2 ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ างานให มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และจั ด ให มี คูมื อ การ
ปฏิบั ติง านหรื อ หลั ก เกณฑ ม าตรฐานของการปฏิบั ติง านที่ แสดงถึง กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานอันจะนํามาสูการลดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน
1.3 ใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือไมเปนไปตามคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อใหสวนงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการหาขอเท็จจริง วิเคราะห เสนอแนวทางแกไขปญหา และปองกันตอผูบังคับบัญชา
1.4 ใหดําเนินการสํ ารวจ วิเ คราะห ตรวจสอบและจั ดการความเสี่ ยง ใหครอบคลุม ถึง การ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ
คําสั่ง หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบั ติงาน รวมถึง การควบคุมขอบกพรองในการปฏิบัติง าน การ
ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนกําหนดใหรายงานสรุปผลตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. มาตรการ...

-22. มาตรการเสริมสรางการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
2.1 ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร
2.2 ผู บ ริ ห าร/ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น ต อ งสื่ อ สารถึ ง ความสํ า คั ญ และแนวทางในการ
ดําเนินการตรวจสอบการใชดุลพินิจขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
2.3 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบและสะดวกใน
การสืบคนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน
2.4 มีแนวทางติดตามทบทวน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งใหมีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนระบบและโปรงใส
3. ขั้นตอนการใชดุลพินิจ
การใชดุลพินิจของฝายปกครองมี ๓ ขั้นตอน คือ การวินิจฉัยขอเท็จจริง การปรับบท กฎหมาย
และการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ ๑ การวินิจ ฉัยขอ เท็จ จริ ง กล าวคือ ผู บ ริ ห าร/ผู บัง คับ บั ญ ชาทุ ก ระดับ ชั้น จะตอ ง
ตรวจสอบขอเท็จจริง ที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐาน และตองพิจารณาวาพยานหลักฐานที่มีอยูเพียงพอตอการ
พิสูจนขอเท็จจริง วาไดเกิดขึ้นหรือมีอยูจริงหรือไม ขั้นตอนนี้คือหลักการพิจารณาทางปกครองซึ่งเจาหนาที่ตอง
แสวงหา พยานหลั ก ฐานทุ ก อยางที่ เ กี่ ยวขอ งและให โ อกาสคูก รณีไดท ราบขอ เท็ จ จริ ง และมี โ อกาสแสดง
พยานหลั ก ฐานของตน ซึ่ ง นอกจากเจ าหนาที่ตอ งปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ ก ารใชดุล พิ นิจ ที่ ก ฎหมายเฉพาะ
กําหนดแลว หากกฎหมายเฉพาะมิไดกําหนดหลัก เกณฑการใชดุล พินิจ ในการวินิจฉัยขอเท็ จจริ งไว การใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ก็ตองบังคับตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเปน
กฎหมายกลาง
ขั้น ตอนที่ ๒ การปรั บ บทกฎหมาย (ดุ ล พิ นิจ ในส ว นองค ป ระกอบของกฎหมาย) กล า วคื อ
บางกรณีกฎหมายจะบัญญัติขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบโดยใชถอยคําที่มีความชัดเจนแนนอน แตบางกรณี
กฎหมายบัญญัติถอยคําที่มีความหมายกวางๆ และไมมีคําจํากัดความไว หรือไมอาจกําหนด ความหมายได
แนนอน การที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติถอ ยคําที่ มี ความหมายกวางและไม แนนอนนั้นแสดงให เ ห็ นวากฎหมายมี
เจตนารมณใหเจาหนาที่จะตองปรับบทกฎหมายเขากับขอเท็จจริงที่บัญญัติไวในกฎหมายอันเปนดุลพินิจของ
ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น
ขั้นตอนที่ ๓ การตัดสินใจ (ดุลพินิจในสวนผลของกฎหมาย) กลาวคือ ตองพิจารณาวา กฎหมาย
กําหนดให ผูบ ริ ห าร/ผู บัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ ชั้นกระทํ าการไดเ พี ยงประการเดียวหรื อ หลายประการ หาก
กฎหมายให อํานาจดุลพินิจฝายปกครองจะกําหนดใหฝายปกครองมีทางเลือกตัดสินใจไดหลายทาง ซึ่งดุลพินิจ
ที่ บัญญัติอยูในกฎหมายแบงไดเปน ๒ ประการ คือ
(๑) ดุล พิ นิจ ตัดสิ นใจ หรื อ ดุล พิ นิ จ จะกระทํ าการหรื อ ไม ซึ่ ง เป น กรณีที่ ก ฎหมายกํ าหนดให
ฝายปกครองใชดุลพินิจ แตมิไดกําหนดผลของกฎหมาย กฎหมายปลอยใหเปนอิสระของฝายปกครองที่จ ะ
กระทําหรือไมก็ได สังเกตไดจากถอยคําในกฎหมายมักใชคําวา “มีอํานาจ” “มีสิทธิ” “อาจ...ก็ได”
/(๒) ดุลพินจิ ...

-3(๒) ดุลพินิจเลือกกระทํา ฝายปกครองมีอํานาจดุลพินิจวาจะเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งใน
หลายมาตรการ ซึ่ งเปนกรณีที่เ มื่อขอ เท็จจริ งใดขอเท็จ จริงหนึ่งเขาองคป ระกอบตามที่ กฎหมายกําหนดให
เจาหนาที่สามารถเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เหมาะสมกับขอเท็จจริงหรือภายในขอบเขตของกฎหมาย
กําหนดไดโดยแยกได ๒ กรณี คือ
๑) ดุลพินิจที่จะเลือกกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในหลายประการตามที่กฎหมายกําหนด
ดุลพินิจในสวนนี้เกิดขึ้นเมื่อเจาหนาที่อยูในวิสัยที่จะเลือกกระทําการไดหลายอยางใหเปนไปตามกฎหมาย เชน
พระราชบัญ ญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ มในการทํ างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๖
กําหนดใหในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจพบวาสภาพแวดลอม ในการทํางาน อาคาร สถานที่
เครื่องจักรของนายจางไมปลอดภัย พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจ ออกคําสั่งใหผูนั้นหยุดกระทําการ
แกไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได เปนตน เห็นไดวากฎหมาย ดังกลาวใหอํานาจเจาหนาที่สามารถเลือก
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งไดตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณแตละกรณี
๒) ดุลพินิจเลือกกระทําไดเอง ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดโดยกฎหมายไมไดกําหนด
ทางเลือกไว ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น สามารถกําหนดทางเลือกไดเองแตตองเปนไปเพื่อประโยชน
ใชสอยของประชาชนทั่วไป
หลักการใชดุลพินิจ
การใชดุลพินิจของฝายปกครองตองอยูภายใตหลักกฎหมายทั่วไป กลาวคือ การใชดุลพินิจนั้นตอง
ผูกพันตาม “หลักความเสมอภาค” หรือ “หลักความไดสัดสวน” หรือที่เรียกวา “หลักความสมควรแกเหตุ” ซึ่ง
“หลักความไดสัดสวน” (Principle of Proportionality) เปนหลักการพื้นฐานของความสัมพันธระหวางผูใช
อํานาจกับผูอยูใตอํานาจ ประกอบดวยหลักการยอย ๓ หลักการ ดวยกันคือ
๑. หลักความเหมาะสม (Principle of Suitability) คือ การคนหาวัตถุประสงคของการกระทําทาง
ปกครอง เปนหลักการที่บังคับใหองคกรฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตองพิจารณาเลือกออกคําสั่งที่สามารถ
ดําเนินการใหบ รรลุความมุง หมายตามวัตถุป ระสงคที่ กฎหมายซึ่งใหอํ านาจไดกําหนดไวเท านั้น คําสั่ง ทาง
ปกครองใดๆ ก็ตามที่ในความเปนจริงแลวไมอาจทําใหบรรลุความมุงหมาย ตามวัตถุประสงคที่กฎหมายซึ่งให
อํานาจไดกําหนดไวได ยอมเปนคําสั่งที่ไมเหมาะสม
๒. หลักแหงความจําเปน (Principle of Necessity) เปนหลักการที่ฝายปกครองตองพิเคราะห
เปรียบเทียบมาตรการที่อาจทําใหบรรลุผลที่ตองการไดอันมีอยูหลายมาตรการนั้น วามาตรการใดมีผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนรุนแรงมากนอยอยางไร ฝายปกครองตองเลือกมาตรการที่มีผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนนอยที่สุด แตถาเปนมาตรการที่ใหประโยชนแกประชาชน ฝายปกครองตองเลือก
มาตรการที่มีผลทําใหรัฐเสียประโยชนนอยที่สุด
๓. หลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ (Principle of Proportionality In The
Narrow Sense) เปนหลักการมุงพิจารณาที่ภาวะสมดุลระหวางความเสียหายที่เอกชนจะไดรับกับประโยชน
อันสังคมจะพึงไดรับจากการปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง หลักการนี้ประสงคใหฝายปกครองออก
คําสั่งทางปกครองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และในขณะเดียวกันตองกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐนอยที่สุด
และหามฝายปกครองออกคําสั่งทางปกครองที่เมื่อปฏิบัติตามคําสั่งนั้นแลวจะเกิดประโยชนนอยมาก ไมคุมกับ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
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