
แนวทางการลงโทษทางวินัยของ

     อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นความผิดอย่างเดียวกันก็อาจ
แตกต่างกันในลักษณะพฤติการณ์ หรือเหตุผลซึ่งอาจ
ใช้ดุลพินิจวางโทษหนักเบาแตกต่างกันตามควรแก่
กรณีได้  โดยน าเหตุบางประการมาประกอบการ
พิจารณา เช่น 

- ลักษณะของการกระท าผิด  ความผิดอย่าง
เดียวกัน บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะแห่งการ
กระท าผิดเป็นการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จะต้องวางโทษหนักอาจจะถึงไล่ออกจากราชการ แต่
บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะการกระท าผิดไม่ถึง
ขั้นเป็นความผิดร้ายแรง  ซึ่งอาจพิจารณาวางโทษ
สถานเบาลดหลั่นกันตามสมควรแก่กรณี 

- ผลแห่งการกระท าผิด ความผิดอย่างเดียวกัน 
อาจต้องวางโทษต่างกัน เพราะผลแห่งการกระท าผิด
ท าให้เกิดความเสียหายมากน้อยต่างกัน 

- คุณความดี   ในความผิดอย่างเดียวกัน ผู้มี
ประวัติการท างานดี ไม่เคยกระท าผิดมาก่อน อาจ
ได้รับโทษน้อยกว่าผู้ที่เคยท าผิดมาก่อนแล้ว ผู้ท าผิดใน
เรื่องเดียวกัน ความที่พยายามแก้ไขบรรเทาผลร้ายอาจ
ได้รับโทษน้อยกว่าผู้ไม่ได้พยายามท าเช่นนั้น เช่น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่บกพร่องควบคุมผู้ต้องหาไม่ดีเป็น
เหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนี ในรายที่พยายามติดตาม
จับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีคืนมาได้ ควรจะได้รับโทษ
น้อยกว่าคนที่ไม่พยายามท าเช่นนั้น 

- การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิด ถ้า
ท าไปทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผิด ย่อมมีโทษหนักกว่าท าไปเพราะ
ไม่รู้ว่าผิด 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ในองค์กร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

งานบรหิารงานบคุคล  
ส านกัปลดั 

- เหตุเบื้องหลังการกระท าผิด การกระท าผิด
เพราะความจ าเป็นบังคับหรือเพราะถูกยั่วโทสะ อาจ
ได้รับโทษน้อยกว่าท าผิดโดยสันดานชั่วร้าย บางทีการ
กระท าผิดอาจเกิดขึ้นเพราะโรคจิตซึ่งต้องใช้การรักษา
มากกว่าการลงโทษ 

- สภาพของผู้กระท าผิด  ในความผิดอย่าง
เดียวกัน อาจก าหนดโทษต่างกันตามสภาพของ
ผู้กระท าผิด ซึ่งอาจต้องพิจารณาโดยค านึงถึง เพศ อายุ
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        การพจิารณาความผดิและก าหนดโทษ คอื การพจิารณา

วินิจฉัยว่า ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผิดวิน ัยในกรณีใด ตาม

มาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใด หรือไม่ ท ัง้นี้ เป็น

กระบวนการทีจ่ะตอ้งกระท าโดยผูม้อี  านาจหนา้ทีใ่นการพจิารณา

โดยเฉพาะตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ การพิจารณาความผิด

และก าหนดโทษพงึกระท า เมื่อไดท้ราบขอ้เท็จจริงของเรื่องที่

กล่าวหาโดยกระจ่างชดัพอที่จะพจิารณาความผดิและก าหนด

โทษไดแ้ลว้ ท ัง้นี้หากเป็นความผดิวนิยั ซึ่งมใิช่กรณีความผดิที่

ปรากฏช ัดแจง้ จะตอ้งไดข้อ้เท็จจริงจากการสืบสวนหรือ

สอบสวน หากเป็นความผดิวนิยัในกรณีความผดิที่ปรากฏชดั

แจง้ อาจไดข้อ้เทจ็จริงจากค าพพิากษาของศาลอนัถงึทีสุ่ด การ

สบืสวน การรายงาน หรอืการรวบรวมขอ้มลูแลว้แต่กรณี 

 

หลกัการพจิารณาความผิด 

  ในการพจิารณาความผดิ มหีลกัทีค่วรค านึงถงึอยู่ 2 หลกั คอื 

 (1)  หลกันิติธรรม  ไดแ้ก่การพิจารณาตามตวับท

กฎหมาย กล่าวคือ การที่จะถือว่าการกระท าอย่างใดเป็น

ความผดิทางวนิยัฐานใดนัน้ ตอ้งมบีทกฎหมายบญัญตัวิ่าการ

กระท าเช่นนัน้เป็นความผดิทางวนิยั ถา้ไม่มบีทกฎหมายว่าการ

กระท าเช่นนัน้เป็นความผดิทางวนิยั ก็ไม่ถอืเป็นการกระท าผดิ

วนิยั ท ัง้นี้  การที่จะถอืว่าการกระท าอย่างไรเป็นความผดิทาง

วนิยัฐานใดนัน้ ตอ้งพจิารณาใหเ้ขา้องคป์ระกอบของความผดิ

ฐานนัน้ทกุประการ ถา้กรณีใดไม่ครบองคป์ระกอบความผดิฐาน

ใดก็ไม่เป็นความผดิฐานนัน้ ถา้ขอ้เทจ็จริงบ่งชี้ เขา้องคป์ระกอบ

ความผดิตามมาตราใด ก็ปรบับทเป็นความผดิไปตามมาตรานัน้ 

และลงโทษไปตามความผดินัน้ 

 (2)  หลกัมโนธรรม  ไดแ้ก่  การพิจารณาทบทวนใหร้อบคอบโดย

ค านึงถงึความเป็นจริงและความถูกตอ้งเหมาะสมตามเหตผุลที่ควรจะ

เป็น เช่น ตามตวัอย่างดงักล่าวใน (1) ถา้พจิารณาโดยใชห้ลกัมโนธรรม

ดว้ย ก่อนทีจ่ะปรบับทความผดิ และก าหนดโทษจะตอ้งค านึงถงึความ

เป็นจริงตามเหตผุลทีค่วรจะเป็นในสภาพการณ์เช่นนัน้ว่าเป็นการทจุริต

ต่อหนา้ทีร่าชการหรอืไม่ดว้ย ซึ่งการพจิารณาโดยค านึงถงึความเป็นจริง

ตามเหตุผลที่ควรจะเป็นนั้น ตอ้งอาศัยขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์

แวดลอ้มประกอบ  เช่น  ดูว่าฐานะของเจา้หนา้ทีผู่น้ ัน้เป็นอย่างไร  ถา้

ฐานะยากจนมาก  เงนิขาดมอืเสมอ ชกัหนา้ไม่ถงึหลงัเป็นประจ าอย่างนี้

แมเ้งนิ 10 บาท  20 บาท ก็อาจฟงัว่าเอาไปหมนุใชส่้วนตวัก่อนได ้แต่ถา้

เป็นคนร า่รวย ฐานะด ีมเีงนิตดิตวัอยู่เป็นจ านวนพนัเสมอ อย่างนี้การที่

เงนิหลวง 20-30 บาท เขา้ไปปนอยู่ในกระเป๋า ถงึแมจ้ะใชป้นกนัไปกบั

เงนิส่วนตวัก็คงจะไม่ไดป้ระโยชนแ์ก่ตนเองอย่างใด ก็ไม่น่าจะปรบับท

เป็นการทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ เพราะขาดองค์ประกอบในขอ้ที่ว่า 

“เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดร้บัประโยชน์
ทีม่คิวรได”้ และอาจตอ้งดูระยะเวลาที่
เง ินอยู่กบัตวัดว้ยว่านานเพียงใด ถา้

ระยะเวลานานเป็นเดือน ๆ ก็อาจได ้

ประโยชนส่์วนตวัในการที่มเีงนินัน้อยู่

ในมือ พอที่จะฟงัว่าเป็นการทุจริตต่อ

หนา้ที่ราชการได ้แต่ถา้เงนิอยู่ในมือ

เพยีง 2-3 วนั แลว้น ามาส่งเอง โดยไม่

มีเหตุบงัคบัใหต้อ้งส่ง แมเ้งินจะมาก  

ก็น่าจะไม่ไดป้ระโยชนอ์ะไรในการที่มี

เงนินัน้อยู่ในมอื จึงขาดองคป์ระกอบที่จะฟงัว่าเป็นการทุจริตต่อหนา้ที่

ราชการ ความผดิทีจ่ะปรบับทคงจะเขา้กรณีเพยีงไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ

ของทางราชการ ดงันี้  เป็นการพจิารณาโดยอาศยัหลกั นิติธรรม และ

หลกัมโนธรรมประกอบกนั ซึ่งจะถูกตอ้งตามความเป็นจริง และ

เหมาะสมกว่าการพจิารณาโดยอาศยัหลกั นิตธิรรมแต่เพยีงอย่างเดยีว 

(1) หลกันิติธรรม  คือ ค านึงถงึระดบัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ซึง่อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื 
(ก)  ความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรงจะตอ้งโทษสถานไล่ออกหรือปลด

ออก ตามความรา้ยแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหย่อนจะ

ลดหย่อนก็ได ้แต่ลดลงต า่กว่าปลดออกไม่ได ้ 
(ข)  ความผดิวนิยัไม่รา้ยแรง จะตอ้งลงทณัฑภ์าคทณัฑห์รือตดั

เงนิเดอืน 
(ค)  ความผดิวนิยัเลก็นอ้ย อาจวางโทษสถานภาคทณัฑ ์แต่ถา้เป็น

ความผดิคร ัง้แรก และผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่ามเีหตุอนัควรงดโทษ 

จะงดโทษใหโ้ดยว่ากล่าวตกัเตอืน หรือใหท้  าทณัฑบ์นเป็นหนงัสอื

ไวก่้อนก็ได ้

(2)  หลกัมโนธรรม  คือ  การพิจารณาทบทวนใหร้อบคอบโดย

ค านึงถึงความถูกตอ้งเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็นภายใน

ขอบเขตระดบัโทษตามที่กฎหมายก าหนด เช่นในกรณีทีก่ฎหมาย

ก าหนดว่าความผิดวนิยัอย่างรา้ยแรงจะตอ้งลงโทษไล่ออก หรือ

ปลดออก ดงันี้กรณีไหนควรก าหนดโทษเป็นไล่ออก กรณีไหนควร

ก าหนดโทษเป็นปลดออก ควรใชห้ลกัมโนธรรมเขา้ประกอบการ

พิจารณาดว้ย และท านองเดียวกนัในกรณีความผิดไม่รา้ยแรง 

กรณีไหนจะควรลงทณัฑ ์ กกัยาม กกัขงั หรอืภาคทณัฑ ์และกรณี

ไหนจะควรลดหย่อนโทษ หรืองดโทษ ก็ควรใชห้ลกัมโนธรรมเขา้

ประกอบการพจิารณาดว้ย  

(3) หลกัความเป็นธรรม คือ การวงโทษจะตอ้งใหไ้ดร้ะดบัเสมอ

หนา้กนั ใครท าผดิก็จะตอ้งถกูลงโทษ ไม่มยีกเวน้ ไม่เลอืกทีร่กัมกั

ที่ชงั การกระท าผิดอย่างเดียวกนัในลกัษณะ และพฤติการณ์

คลา้ยคลงึกนั ควรจะวางโทษเท่ากนั 

แนวทางการลงโทษทางวินัย 
หลกัการพจิารณาก าหนดโทษ 


