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การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ คือ การ

พจิารณาวินิจฉัยวา่ ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยในกรณีใด 

ตามมาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใด หรือไม่ ท้ังนี้เป็น

กระบวนการท่ีจะต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการ

พิจารณาโดยเฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ การพิจารณา

ความผิดและก าหนดโทษพึงกระท า เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริง

ของเร่ืองท่ีกล่าวหาโดยกระจ่างชัดพอท่ีจะพิจารณาความผิด

และก าหนดโทษได้แล้ว ท้ังนี้ หากเป็นความผิดวินัย ซึ่งมิใช่

กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง จะต้องได้ข้อเท็จจริงจากการ

สบืสวนหรือสอบสวน หากเป็นความผิดวินัยในกรณีความผิด

ท่ีปรากฏชัดแจ้ง อาจได้ข้อเท็จจริงจากค าพิพากษาของศาล

อันถึงท่ีสุด การสืบสวน การรายงาน หรือการรวบรวมข้อมูล

แลว้แต่กรณ ี

 หลักการพิจารณาความผิด 

   ในการพิจารณาความผิด มีหลักท่ีควรค านึงถึงอยู ่2 

หลัก คือ 

 (1)  หลักนิติธรรม  ได้แก่ การพิจารณาตามตัวบท

กฎหมาย กล่าวคือ การท่ีจะถือว่าการกระท าอย่างใดเป็น

ความผิดทางวินัยฐานใดนัน้ ตอ้งมีบทกฎหมายบัญญัติว่าการ

กระท าเช่นนั้นเป็นความผิดทางวินัย ถ้าไม่มีบทกฎหมายว่า

การกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดทางวินัย ก็ไม่ถือเป็นการ

กระท าผิดวินัย ท้ังนี้ การท่ีจะถือว่าการกระท าอย่างไรเป็น

ความผิดทางวินัยฐานใดนัน้ ตอ้งพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบ

ของความผิดฐานนั้ น ทุกประการ ถ้ ากรณี ใดไม่ครบ

องค์ประกอบความผิดฐานใดก็ไม่เป็นความผิดฐานนั้น ถ้า

ข้อเท็จจริงบ่งช้ีเข้าองคป์ระกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับ

บทเป็นความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิด

นัน้ 

  (2)  หลักมโนธรรม  ได้แก่  การพจิารณาทบทวนให้

รอบคอบโดยค านึงถึงความเป็นจริงและความถูกต้อง

เหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเป็น เช่น ตามตัวอย่างดังกล่าว

ใน (1) ถ้าพิจารณาโดยใช้หลักมโนธรรมด้วย ก่อนท่ีจะปรับ

บทความผิด และก าหนดโทษจะต้องค านึงถึงความเป็นจริง

ตามเหตุผลท่ีควรจะเป็นในสภาพการณ์เช่นนั้นว่าเป็นการ

ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือไม่ด้วย ซึ่งการพิจารณาโดย

ค านึงถึงความเป็นจริงตามเหตุผลท่ีควรจะเป็นนั้น ต้องอาศัย

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดลอ้มประกอบ  เช่น  ดูว่าฐานะ

ของเจ้าหนา้ที่ผู้น้ันเป็นอยา่งไร  ถ้าฐานะยากจนมาก  เงินขาด

มอืเสมอ ชักหนา้ไมถ่ึงหลังเป็นประจ าอย่างนี้แม้เงิน 10 บาท  

20 บาท ก็อาจฟังว่าเอาไปหมุนใช้ส่วนตัวก่อนได้ แต่ถ้าเป็น

คนร่ ารวย ฐานะดี มเีงินติดตัวอยู่เป็นจ านวนพันเสมอ อย่างนี้

การท่ีเงินหลวง 20-30 บาท เข้าไปปนอยู่ในกระเป๋า ถึงแม้

จะใช้ปนกันไปกับเงินส่วนตัวก็คงจะไม่ได้ประโยชน์แก่ตนเอง

อย่างใด ก็ไม่น่าจะปรับบทเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 

เพราะขาดองค์ประกอบในข้อท่ีว่า “เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น

ได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้” และอาจต้องดูระยะเวลาท่ีเงินอยู่

กับตัวด้วยว่านานเพียงใด ถ้าระยะเวลานานเป็นเดือน ๆ ก็

อาจได้ประโยชน์ส่วนตัวในการท่ีมีเงินนั้นอยู่ในมือ พอท่ีจะฟัง

วา่เป็นการทุจรติต่อหน้าท่ีราชการได้ แต่ถ้าเงินอยู่ในมือเพียง 

2-3 วัน แล้วน ามาส่งเอง โดยไม่มีเหตุบังคับให้ต้องส่ง แม้

เงินจะมาก  ก็นา่จะไมไ่ด้ประโยชนอ์ะไรในการท่ีมีเงินนั้นอยู่ใน

มือ จึงขาดองค์ประกอบท่ีจะฟังว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี

ราชการ ความผิดท่ีจะปรับบทคงจะเข้ากรณีเพียงไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ เป็นการพิจารณาโดย

อาศัยหลัก นิติธรรม และหลักมโนธรรมประกอบกัน ซึ่งจะ

ถูกต้องตามความเป็นจริง และเหมาะสมกว่าการพิจารณา

โดยอาศัยหลัก นิตธิรรมแต่เพยีงอยา่งเดียว 

 หลักการพิจารณาก าหนดโทษ 

  (1)  หลักนิติธรรม  คือ ค านึงถึงระดับโทษตามท่ี

กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจแบง่ได้เป็น 3 ระดับ คือ 

(ก)  ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องโทษสถานไล่

ออกหรือปลดออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอัน

ควรลดหย่อนจะลดหยอ่นก็ได้ แตล่ดลงต่ ากว่าปลดออกไมไ่ด้  

(ข)  ความผิดวินัยไม่ ร้ายแรง จะต้องลงทัณฑ์

ภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดอืน 

(ค)  ความผิดวินัยเล็กน้อย อาจวางโทษสถาน

ภาคทัณฑ์ แตถ่้าเป็นความผิดคร้ังแรก และผู้บังคับบัญชาเห็น

ว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน 

หรือให้ท าทัณฑบ์นเป็นหนังสอืไว้ก่อนก็ได้ 

(2)  หลักมโนธรรม  คือ  การพิจารณาทบทวนให้

รอบคอบโดยค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลท่ี

ควรจะเป็นภายในขอบเขตระดับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เช่น ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดว่าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จะต้องลงโทษไล่ออก หรือปลดออก 

ดังนี้ กรณีไหนควรก าหนดโทษเป็นไล่

ออก กรณีไหนควรก าหนดโทษเป็น

ปลดออก ควรใช้หลักมโนธรรมเข้า

ประกอบการพิจารณาด้วย และ

ท านองเดียวกันในกรณีความผิด     

https://loeiforestfire.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9b/


ไม่ร้ายแรง กรณีไหนจะควรลงทัณฑ์  กักยาม กักขัง หรือ

ภาคทัณฑ์ และกรณีไหนจะควรลดหย่อนโทษ หรืองดโทษ ก็

ควรใชห้ลักมโนธรรมเข้าประกอบการพจิารณาด้วย  

(3) หลักความเป็นธรรม คือ การวงโทษจะตอ้งให้ได้

ระดับเสมอหน้ากัน ใครท าผิดก็จะต้องถูกลงโทษ ไม่มียกเว้น 

ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง การกระท าผิดอย่างเดียวกันในลักษณะ 

และพฤตกิารณ์คลา้ยคลึงกัน ควรจะวางโทษเท่ากัน 

  อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นความผิดอย่างเดียวกันก็อาจ

แตกต่างกันในลักษณะพฤติการณ์ หรือเหตุผลซึ่งอาจใช้

ดุลพนิจิวางโทษหนักเบาแตกต่างกันตามควรแก่กรณีได้  โดย

น าเหตุบางประการมาประกอบการพจิารณา เชน่ 

 - ลักษณะของการกระท าผิด ความผิดอย่างเดียวกัน 

บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะแห่งการกระท าผิดเป็นการ

กระท าความผิดวินัยอยา่งรา้ยแรง จะตอ้งวางโทษหนักอาจจะ

ถึงไล่ออกจากราชการ แต่บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะ

การกระท าผิดไมถ่ึงขั้นเป็นความผิดร้ายแรง  ซึ่งอาจพจิารณา

วางโทษสถานเบาลดหลั่นกันตามสมควรแก่กรณี 

- ผลแหง่การกระท าผิด ความผิดอยา่งเดียวกัน อาจต้อง

วางโทษต่างกัน เพราะผลแห่งการกระท าผิดท าให้เกิดความ

เสียหายมากนอ้ยตา่งกัน 

- คุณความดี  ในความผิดอย่างเดียวกัน ผู้มีประวัติการ

ท างานดี ไม่เคยกระท าผิดมาก่อน อาจได้รับโทษน้อยกว่าผู้ท่ี

เคยท าผิดมาก่อนแล้ว ผู้ท าผิดในเร่ืองเดียวกัน ความท่ี

พยายามแก้ไขบรรเทาผลร้ายอาจได้รับโทษน้อยกว่าผู้ไม่ได้

พยายามท าเช่นนั้น เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีบกพร่องควบคุม

ผู้ต้องหาไม่ดีเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนี ในรายท่ีพยายาม

ติดตามจับกุมผู้ต้องหาท่ีหลบหนีคืนมาได้ ควรจะได้รับโทษ

นอ้ยกว่าคนท่ีไม่พยายามท าเช่นนัน้ 

- การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิด ถ้าท าไป   

ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าผิด ย่อมมโีทษหนักกว่าท าไปเพราะไม่รู้ว่าผิด 

      - เหตุเบือ้งหลังการกระท าผิด การกระท าผิดเพราะ

ความจ าเป็นบังคับหรือเพราะถูกยั่วโทสะ อาจได้รับโทษนอ้ย

กว่าท าผิดโดยสันดานช่ัวร้าย บางทกีารกระท าผิดอาจเกิดขึน้

เพราะโรคจิตซึ่งตอ้งใชก้ารรักษามากกว่าการลงโทษ 

- สภาพของผู้กระท าผิด  ในความผิดอยา่งเดียวกัน อาจ

ก าหนดโทษตา่งกันตามสภาพของผู้กระท าผิด ซึ่งอาจต้อง

พจิารณาโดยค านึงถงึ เพศ อายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการลงโทษ 

ทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล

พนักงานครู และพนักงานจ้าง 
  

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

  ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 


