โครงการ
“ที่ปรึกษากฎหมายพบผูบ้ ริหาร”

วันจันทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2561
โดย งานกฎหมายและนิตกิ าร

คานา
งานกฎหมายและนิตกิ ารได้กาหนดจัดโครงการ “ทีป่ รึกษากฎหมายพบผูบ้ ริหาร”
ในวัน จัน ทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เพื่อ เป็ น เวทีใ ห้ผู้บริหารระดับ มหาวิทยาลัย และคณะ
สานัก สถาบัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก กฎหมายปกครอง
และข้อ พึง ระวัง ต่ า ง ๆ ในฐานะผู้บ ริห าร กับ ที่ป รึก ษาอธิก ารบดีด้า นกฎหมาย ได้แ ก่
นายชนภัท ร วินยะวัฒน์ อัยการผูเ้ ชีย่ วชาญ สานักงานทีป่ รึกษากฎหมาย สานักงานอัยการ
สูงสุ ด และนายนาเคนทร์ ทองไพรวัล ย์ อัย การจัง หวัด ประจ าส านั ก งานอัย การสูง สุ ด
สานักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
ในการนี้ งานกฎหมายและนิตกิ ารจึงได้รวบรวมความรูเ้ กี่ ยวกับกฎหมายปกครอง
และข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการบริหารงาน โดยย่อให้เข้าใจง่ายพร้อมยกตัวอย่างทีใ่ กล้ตวั
ซึ่งหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็ นคู่มอื กฎหมายปกครองฉบับย่อทีส่ ะดวกต่อการพกพา และ
เป็ นประโยชน์ในปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารทุกท่าน
งานกฎหมายและนิตกิ าร
กรกฎาคม 2561
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หนังสือสังการ
่
รัฐธรรมนูญ
คือ กฎหมายสูงสุดในการจัดระเบียบการปกครองประเทศ ซึ่งจะวางระเบียบแห่งอานาจ
สูงสุดของรัฐหรืออานาจอธิปไตย ได้แก่ อานาจนิติบญ
ั ญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลา
การ ตลอดจนกาหนดสิทธิเสรีภาพและหน้าทีข่ องชนชาวไทย
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
คือ กฎหมายทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงตราขึน้ โดยคาแนะนาของรัฐสภา เป็ นกฎหมายสาคัญที่
บังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั รองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 เป็ นต้น
ประมวลกฎหมาย
คือ การรวบรวมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกฎหมายเรื่องเดียวกันเอามารวบรวมเป็ นหมวดหมู่ วาง
หลักเกณฑ์ให้อยู่ในทีเ่ ดียวกันและมีขอ้ ความเกีย่ วเนื่องติดต่อกันอย่างเป็ นระบบ มีฐานะเท่า
เทียมกับพระราชบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลรัษฎากร เป็ นต้น
พระราชกาหนด (พ.ร.ก.)
เป็ นกฎหมายทีอ่ อกโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อกรณีฉุกเฉินทีม่ คี วามจาเป็ นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์
ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศ หรือป้ อง
ปั ดภัยพิบ ัติสาธารณะ และคณะรัฐมนตรีจะต้ องเสนอพระราชก าหนดดัง กล่ า วให้ร ัฐ สภา
พิจารณาโดยเร็ว หากรัฐสภาไม่อนุ มตั ิพระราชกาหนดนัน้ เป็ นอันตกไป แต่ ไม่กระทบถึง
กิจการทีไ่ ด้ดาเนินการไปก่อนหน้านี้

พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)
คือ กฎหมายที่พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงตราขึ้น ตามค าแนะน าของคณะรัฐ มนตรี เมื่อ มี
พระราชบัญญัติซ่งึ ถือเป็ นกฎหมายแม่บทให้อานาจไว้ และถ้ากฎหมายแม่บทถูกยกเลิก
พระราชกฤษฎีกานัน้ ก็ถอื ว่าถูกยกเลิกไปด้วย
กฎกระทรวง
คือ กฎหมายทีร่ ฐั มนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัติอนั เป็ นกฎหมายแม่บทซึง่ ออกโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ นั ้
ระเบียบ
คือ กฎหมายลาดับรองทีอ่ อกโดยอาศัยฐานอานาจจากพระราชบัญญัติ สาหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเบิกจ่ายเงินจะออกเป็ นระเบียบ ซึง่ ผูม้ อี านาจ
ในการออกระเบียบ คือ สภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ
คือ กฎหมายลาดับรองทีอ่ อกโดยอาศัยฐานอานาจจากพระราชบัญญัติ สาหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม กฎเกณฑ์อ่นื ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเบิกจ่ายเงินจะออกเป็ นข้อบังคับ ซึง่ ผูม้ ี
อานาจในการออกข้อบังคับ คือ สภามหาวิทยาลัย
ประกาศ
อาจมีลกั ษณะเป็ นประกาศเพื่อแจ้งข้อความให้ทราบ หรือเป็ นกฎหมายลาดับรองเพื่อขยาย
ความระเบียบหรือข้อบังคับให้ชดั เจนขึ้น ทัง้ นี้ รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่ อ ยใน
ระเบียบหรือข้อบังคับ มักกาหนดให้ออกเป็ นประกาศ เช่น ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ
คาสัง่
เป็ นการสังการของผู
่
ม้ อี านาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านเพื่อการ
ดาเนินภารกิจของฝ่ ายปกครอง เช่น คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ หรือ อาจ
เป็ น คาสั ่งที่ก ระทบต่ อ สิท ธิห น้ า ที่ข องบุ ค ลากรภายในฝ่ าย ปกครอง เช่น คาสังเลื
่ ่อน
เงินเดือน

หนังสือสังการ
่
/ หนังสือเวียน
เป็ นหนังสือติดต่ อภายในส่วนราชการที่หน่ วยงานผู้รบั ผิดชอบได้แจ้งเวียนให้หน่ วยงาน
ต่างๆ ทราบและนาไปปฏิบตั ิ ซึ่งบุคลากรในส่วนราชการจะต้องปฏิบตั ิตามหนังสือสังการ
่
มิเช่นนัน้ จะถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่น หนังสือเวียนเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซือ้ จัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง
แนวปฏิ บตั ิ / คู่มือ
เป็ นการกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลด
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

หลักกฎหมายปกครอง1
หลักการพืน้ ฐานที่สาคัญของกฎหมายปกครอง คือ หลักความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครอง ซึ่ง เป็ น องค์ป ระกอบสาคัญ ของหลัก นิ ติร ัฐ (Rule of Law)
ประกอบด้วยหลักการย่อย 2 ประการ คือ
(1) หลักการกระทาทางปกครองต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
(2) หลักไม่มกี ฎหมาย ไม่มอี านาจ
หลัก “การกระทาทางปกครองต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย”
หมายความว่า ฝ่ ายปกครองหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้
บังคับในขณะนัน้ หากมีกฎหมายกาหนดหน้าทีใ่ ห้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบตั ิ ฝ่ ายปกครองก็
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย แต่ในทางกลับกัน หากไม่มกี ฎหมายกาหนดหน้าที่ ให้
ฝ่ ายปกครองต้อ งปฏิบ ัติ ฝ่ ายปกครองสามารถดาเนิ น กิจ กรรมต่ า ง ๆ ตามภารกิจ ของ
หน่วยงานได้ เท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมายอื่นทีใ่ ช้บงั คับอยู่
ดังนัน้ ฝ่ ายปกครองจึงไม่สามารถกาหนดมาตรการทางกฎหมายหรือออกระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ขดั ต่อกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยู่ได้
เช่น ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2551 กาหนดให้ ผูม้ อี านาจ
เสนอความเห็น ลงโทษวินั ย อย่ า งร้ า ยแรงพนั ก งานมหาวิท ยาลัย คือ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (กบม.) ต้องเสนอความเห็นให้อธิการบดีก่อน แล้วอธิการบดีจงึ มีคาสัง่
ลงโทษ หากอธิการบดีออกคาสังลงโทษวิ
่
นัยอย่างร้ ายแรงโดยลาพัง ย่อมเป็ นการกระทาที่
ขัดต่อกฎหมาย
สรุป “ไม่ทาผิดกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยู่”
หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอานาจ”
หมายความว่ า การกระท าทางปกครองต้อ งมีฐ านทางกฎหมายรองรับ หรือ
กฎหมายให้อานาจให้กระทาได้นนเอง
ั่
อย่างไรก็ดี หากไม่มกี ฎหมายให้อานาจไว้ ฝ่ ายปกครองสามารถดาเนินกิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ และไม่สร้างภาระให้กบั ประชาชนหรือ ผู้รบั บริก ารได้ หากเป็ นกิจกรรมที่
กระทบกับประชาชน รวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน ต้องมีฐานของกฎหมายรองรับชัดเจน
1

วรเจตน์ ภาคีรตั น์. กฎหมายปกครอง ภาคทัวไป.
่ กรุงเทพฯ : นิตริ าษฎร์, 2554.

เช่น ไม่มกี ฎหมายให้อานาจคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมตั งิ บประมาณ
นอกเหนือจากทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ไิ ว้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงไม่
มีอานาจอนุมตั งิ บประมาณ
สรุปโดยย่อ คือ “ไม่ทาผิดกฎหมาย และทาตามทีก่ ฎหมายให้อานาจ”
นอกจากนี้ ยังมีหลักการพืน้ ฐานที่สาคัญสาหรับการกระทาทางปกครองอีกหลาย
หลักการทีฝ่ ่ ายปกครองต้องคานึงถึง ได้แก่
หลักความพอสมควรแก่เหตุ
เป็ น หลัก การที่ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เ จ้า หน้ า ที่ส ร้า งภาระให้แ ก่ ป ระชาชนเกิน สมควร
เจ้าหน้ าที่/ฝ่ ายปกครองต้องกระทาการให้พอประมาณกับ สภาพข้อ เท็จจริง และยังต้อง
คานึงถึงหลักความจาเป็ นอีกด้วย คือ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเลือกวิธกี ารทีก่ ระทบสิทธิของประชาชน
น้อยกว่า และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทฝ่ี ่ ายปกครองต้องการได้เช่นกัน
หลักความชัดเจนแน่ นอนและคาดหมายได้
คือ การกระทาทางปกครองของเจ้าหน้าทีต่ ้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่ให้
ประชาชนหรือผู้ถูกกระทบสิทธิไปตีความเอาเอง เช่น การออกประกาศ คาสังต่
่ าง ๆ ต้อง
ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
หลักการห้ามเลือกปฏิ บตั ิ โดยอาเภอใจ
คือ เจ้าหน้ าที่จะต้องปฏิบตั ิต่อสิง่ ที่มีสาระสาคัญเหมือนกันให้แตกต่ า งกัน ตาม
อาเภอใจไม่ได้ แต่หากข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่างกัน ย่อมสามารถปฏิบตั แิ ตกต่าง
กันได้
หลักสุจริตและหลักการห้ามใช้สิทธิ โดยมิ ชอบ
คือ การใช้อานาจปกครองของเจ้าหน้าทีต่ ้องเป็ นไปโดยสุจริต ไม่บดิ เบือนการใช้
อานาจ หรือไม่ใช้อานาจเพื่อกลันแกล้
่
งบุคคลให้ได้รบั ความเสียหาย
นอกจากนี้ หลักนี้ยงั ห้ามไม่ให้ประชาชนใช้สทิ ธิต่อหน่ วยงานของรัฐโดยมิชอบอีก
ด้วย รัฐย่อมไม่คมุ้ ครองประโยชน์ทบ่ี ุคคลนัน้ ได้จากการกระทาทีไ่ ม่สจุ ริต

หลักการคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ
เป็ นหลักการทีค่ ุม้ ครองประชาชนหรือผูอ้ ยู่ใต้บงั คับการกระทาทางปกครองนัน้ ๆ
ทีไ่ ด้รบั สิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์จากการกระทาทางปกครอง เช่น คาสังให้
่ ทุนการศึกษาที่
ได้ดาเนินการมอบเงินทุนให้กบั ผู้รบั ทุนแล้ว แต่ ภายหลังปรากฏข้อผิดพลาดในการออก
คาสังให้
่ ทุน ผูร้ บั ทุนไม่ตอ้ งคืนเงินทุนทีไ่ ด้รบั และใช้ไปโดยสุจริตแล้ว
หลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
คือ การกระทาทางปกครองต้องคานึงถึงประโยชน์ สาธารณะมากกว่าประโยชน์
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การใช้ดลุ พิ นิจของฝ่ ายปกครอง2
ขัน้ ตอนการปรับใช้กฎหมาย
1. สืบสวนและสรุปข้อเท็จจริง
2. ตีความและสรุปองค์ประกอบส่วนเหตุ
3. ปรับบทข้อเท็จจริงเข้าองค์ประกอบส่วนเหตุ
4. สรุปผลทางกฎหมาย
โครงสร้างของบทกฎหมาย
(

(

)

)

(1) องค์ประกอบส่วนเหตุ
ประเภทของถ้อยคาในกฎหมาย
ประเภทที่ 1 : ชัดเจน >> ฝ่ ายปกครองต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัf
- เจ้าหน้าทีม
่ แี ต่หน้าที่ (ไม่มดี ุลพินิจ)
- ศาลเข้ามาตรวจสอบได้ว่าคาสังชอบด้
่
วยกฎหมายหรือไม่
- เช่น A + B + C >> X เท่านัน้
ประเภทที่ 2 : ต้องตีความ >> มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้
เช่น คาว่า “ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี” “ประหยัดและจาเป็ น”
- เปิ ดกว้างในองค์ประกอบส่วนเหตุ
- ไม่เปิ ดให้ศาลตรวจสอบเต็มที่

สรุปคาบรรยายวิชากฎหมายปกครอง 1 คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์
ดร.วรเจตน์ ภาคีรตั น์
2

ประเภทที่ 3 : อาจมีผลหลายอย่างให้เลือก >> เจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิเลือก
- เปิ ดโอกาสส่วนผล แต่เลือกได้เท่าทีก่ ฎหมายเปิ ดช่อง
- ไม่เปิ ดให้ศาลตรวจสอบเต็มที่
- เช่น A + B + C -> X / Y / Z
(2) ผลในทางกฎหมาย
หลัก : ดุลพินิจของฝ่ ายปกครองเกิดได้ในส่วนผล และจะมีกต็ ่อเมื่อกฎหมาย
เปิ ดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจหลายทาง (ผล) เสมอ !!!
“ดุลพิ นิจตัดสิ นใจ” เกิดได้ 2 ลักษณะ
1) ดุลพินิจตัดสินใจกระทาการ/ไม่กระทาการ (ทาหรือไม่ทา ?)
เกิด : องค์ประกอบส่วนเหตุครบแล้ว
ผล : กฎหมายให้ ดุ ล พินิ จ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ใ ห้ ด าเนิ น การหรือ ไม่ ก็ ไ ด้
(กฎหมายเปิ ดโอกาส)
ข้อสังเกต: ดุลพินิจกลายเป็ นศูนย์ >> ไม่เปิ ดโอกาสให้มหี ลายตัวเลือก
2) ดุลพินิจตัดสินใจเลือกวิธดี าเนินการ (ทาด้วยวิธใี ด ?)
- เป็ นดุ ล พินิ จ และเป็ นอ านาจของเจ้ า หน้ า ที่โ ดยแท้ >> เป็ นการ
ดาเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายเสมอ ซึ่งโดยหลักศาลไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ เว้นแต่เป็ นการใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจหรือเกินกว่าเหตุ อาจเป็ นการใช้ดุลพินิจที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
- เพราะข้อ เท็จ จริง ต่ า งกัน กฎหมายจึง เปิ ด โอกาสให้เ จ้า หน้ า ที่ใ ช้
ดุลพินิจให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ (Ratio Legis)
- ในฝ่ ายปกครองอาจวางแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ไิ ป
ในแนวทางเดียวกัน

ดุลพิ นิจ VS. เสรีภาพ
ดุลพินิจ

เสรีภาพ

ต้องตัง้ อยู่บนฐานของเหตุผลเสมอ -> ต้องอธิบายได้ว่า
ทาไมถึงใช้ดุลพินิจ/ตัดสินใจเช่นนัน้ ไม่ใช้ดุลพินิจตาม
อาเภอใจ
สามารถท าตามอ าเภอใจได้
ตราบเท่าทีค่ นอื่นไม่เดือดร้อน

ดุลพิ นิจเกิ ดขึน้ ในส่วนองค์ประกอบส่วนเหตุได้หรือไม่ ?
1. ใช้ถอ้ ยคาทีม่ คี วามหมายเฉพาะเจาะจง : ระยะเวลา, จานวนนับ,... >> มีความ
ชัดเจนในตัว
- เจาะจงหรือไม่ ดูจากความเข้าใจของวิญญูชนเป็ นเกณฑ์
- ฝ่ ายปกครองไม่อาจมีดุลพินิจได้เลย เช่น บรรลุนิตภิ าวะ, ภายใน 30 วัน, อายุต่า
กว่า 18 ปี บริบรู ณ์, ภายในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ศาลสามารถตรวจสอบได้เต็มที่ (มีปัญหาเฉพาะข้อเท็จจริง)
2. ใช้ถ้อยคาทีม่ คี วามหมายไม่เฉพาะเจาะจง : เปิ ดโอกาสให้ตคี วาม เช่น สภาพ
อันเป็ นทีน่ ่ารังเกียจ, อาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคล
สรุป
โดยทัวไป
่ : ศาลมีอานาจเข้าไปตรวจสอบการตีความกฎหมายของเจ้าหน้าที่
แต่มตี วั บทกฎหมายส่วนหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มดี ุลพินิจวินิจฉัย ซึ่งโดย
หลักศาลจะไม่ตรวจสอบ/ตรวจสอบได้จากัด
ตัวอย่าง
1. การประเมินผลการสอบ
- ศาลตรวจสอบกระบวนการได้ แต่เนื้อหาตรวจไม่ได้ เช่น สานวนการเขียน, ลาดับ
ความคิด, ขัน้ ตอนการนาเสนอ เป็ นต้น >> โดยหลักนักศึกษาสามารถตอบเหมือนกันได้ แต่ไม่
มีทางทีจ่ ะตอบเหมือนกันทัง้ หมด ดังนัน้ คะแนนจึงอาจไม่เท่ากันได้
- โดยสภาพศาลตรวจสอบไม่ได้ ตราบเท่ าที่สามารถอธิบายได้ว่า เหตุ ใดจึงให้
คะแนนเท่านี้ (เป็ นเรื่องความเชีย่ วชาญ)

ศาลตรวจสอบแค่ไหน ?
ศาลมีอานาจเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการใช้ดุลพินิจนัน้ ถึงขัน้
1) ใช้อานาจผิดพลาดโดยชัดแจ้ง
2) ใช้อานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
3) บิดเบือนการใช้อานาจ
4) ใช้อานาจโดยไม่สจุ ริต
ข้อสังเกต
ความไม่เหมาะสม ≠ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หากเป็ นกรณีความไม่เหมาะสม ใช้ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่ใช่ฟ้องศาล
2. การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ รวมถึงความเหมาะสมในการแต่งตัง้ โยกย้ายด้วย
3. การคาดการณ์/พยากรณ์ความเสีย่ งในกฎหมายบางสาขา เช่น กฎหมายสิง่ แวดล้อม
, กฎหมายปกครองทางเศรษฐกิจ, กฎหมายเกีย่ วกับการธนาคาร >> เป็ นเรื่องความเชีย่ วชาญ
และความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ซง่ึ อาจไม่เกิดขึน้ ก็ได้
4. การวินิจฉัย/ประเมินค่าทีต่ ้องใช้ความเชีย่ วชาญส่วนบุคคล – ไม่ใช่ทุกคนมีความ
เชีย่ วชาญเช่นนัน้ เช่น การชิมไวน์
ข้อยกเว้นทีท่ าให้ศาลมีอานาจตรวจสอบการใช้อานาจดุลพินจิ
1. สาคัญผิดคิดว่าตนมีอานาจ
2. ใช้ดุลพินิจเกินกรอบของกฎหมาย
3. ใช้ดุลพินิจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
4. ดุลพินิจลดลงกลายเป็ นศูนย์ แต่ยงั คงใช้ดุลพินิจนัน้ อยู่
การใช้ดุลพินิจทีผ่ ดิ พลาด
1. ไม่ใช้ดุลพินจิ เลย
2. ใช้ดุลพินิจเกิน
3. ใช้ดุลพินิจบิดเบือนจากกฎหมาย (บทกฎหมายบอกอย่างทาอีกอย่าง)
- ไม่สนวัตถุประสงค์ของกฎหมายทีใ่ ห้ดุลพินิจไว้
- ใช้ดุลพินิจโดยไม่ใช้ขอ้ มูลมาประกอบการตัดสินใจ
- ใช้ดุลพินิจตามอาเภอใจ
4. ใช้ดุลพินิจโดยไม่คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
5. ใช้ดุลพินิจขัดต่อหลักกฎหมายทัวไป
่

ข้อสังเกต
1. การใช้ดุลพินิจ ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับประชาชน/ผูร้ บั บริการ
2. ไม่ว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะใช้ดุลพินิจอย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีผลบังคับต้องปฏิบตั ติ าม เว้นแต่
เป็ นการใช้ดุลพินิจผิดอย่างร้ายแรงและเห็นประจักษ์ ย่อมมีผลเป็ นโมฆะ

หลักการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น3
หลักเกณฑ์การพิ จารณาการใช้จ่ายเงิ นของ สตง.
ที่
1

หัวข้อ
อานาจหน้าที่

2

ข้อปฏิบตั ิ

3

แนวปฏิบตั ิ / ซักซ้อม

4
5

ดุลพินิจ
งบประมาณ / เงิน

6

ประโยชน์สูงสุด

7

โปร่งใส / ตรวจสอบได้

หลักการ
1. กฎหมายจัดตัง้
2. พ.ร.บ. แผนฯ
3. กฎหมายอื่น
ระเบียบ / ข้อบังคับ

ข้อพึงระวัง
1. หน้าทีโ่ ดยตรง
2. หน้าทีส่ ่งเสริม / สนับสนุน
(โดยอ้อม)
ไม่มรี ะเบียบ / ข้อบังคับ
ทาไม่ได้!
คาสัง่ / หนังสือเวียน
ถ้ามี + เชื่อโดยสุจริต
= ไม่เป็ นไร
ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย
จาเป็ น / ประหยัด / เหมาะสม
มีเพียงพอจะเบิกจ่ายได้
มีการจัดทางบการเงิน / บัญชี
ให้ครบถ้วน
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง บุ ค ค ล ที่
หน่ ว ยงานต้อ งรับ ผิด ชอบเป็ น
สาคัญ
เปิ ดเผย / จัด ท าเอกสาร มี เ อ ก ส า ร / ห ลั ก ฐ า น
ถูกต้อง
ประกอบการชีแ้ จง / ตรวจสอบ

“เงินของแผ่นดินนัน้ คือ เงินของประชาชนทัง้ ชาติ”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9

โครงการอบรมเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านด้า นการเงิน ส าหรับ เจ้า หน้ า ที่ผู้ป ฏิบตั ิง าน
ประจาปี 2561
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