อย่างไรก็ดี แม้จะเป็ นความผิดอย่างเดียวกันก็อาจแตกต่างกัน
ในลักษณะพฤติการณ์ หรือเหตุผลซึ่งอาจใช้ดุลพินิจวางโทษหนัก
เบาแตกต่ า งกันตามควรแก่ ก รณี ได้ โดยน าเหตุบางประการมา
ประกอบการพิจารณา เช่น
- ลักษณะของการกระทาผิ ด ความผิดอย่ างเดียวกัน บาง
กรณี พ ฤติการณ์ห รือ ลัก ษณะแห่ งการกระทาผิด เป็ น การกระท า
ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง จะต้องวางโทษหนักอาจจะถึงไล่ออก
จากราชการ แต่บางกรณีพฤติการณ์หรือลักษณะการกระทาผิดไม่
ถึง ขัน้ เป็ น ความผิด ร้า ยแรง ซึ่ง อาจพิจารณาวางโทษสถานเบา
ลดหลันกั
่ นตามสมควรแก่กรณี
- ผลแห่งการกระทาผิด ความผิดอย่างเดียวกัน อาจต้องวาง
โทษต่างกัน เพราะผลแห่งการกระทาผิดทาให้เกิดความเสียหายมาก
น้อยต่างกัน
- คุ ณ ความดี ในความผิด อย่ า งเดีย วกัน ผู ม้ ีป ระวัติก าร
ทางานดี ไม่เคยกระทาผิดมาก่อน อาจได้รบั โทษน้อยกว่าผูท้ เ่ี คยทา
ผิดมาก่ อนแล้ว ผู ท้ าผิด ในเรื่องเดียวกัน ความที่พ ยายามแก้ไ ข
บรรเทาผลร้ายอาจได้รบั โทษน้อยกว่าผูไ้ ม่ได้พยายามทาเช่นนัน้ เช่น
เจ้าหน้าทีต่ ารวจทีบ่ กพร่องควบคุมผูต้ อ้ งหาไม่ดเี ป็ นเหตุให้ผูต้ อ้ งหา
หลบหนี ในรายทีพ่ ยายามติดตามจับกุมผูต้ อ้ งหาทีห่ ลบหนีคืนมาได้
ควรจะได้รบั โทษน้อยกว่าคนทีไ่ ม่พยายามทาเช่นนัน้
- การรูห้ รือไม่รูว้ ่าการกระทานั้นเป็ นความผิด ถ้าทาไปทัง้ ๆ
ทีร่ ูว้ ่าผิด ย่อมมีโทษหนักกว่าทาไปเพราะไม่รูว้ ่าผิด
- การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ ถ้าเป็ นความผิดเล็กน้อย
ไม่รา้ ยแรง อาจให้โอกาสแก่ผูก้ ระทาผิดทีจ่ ะแก้ไขความประพฤติอกี
ครัง้ โดยวางโทษสถานเบา หรืองดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือนหรือทา
ทัณฑ์บน แล ้วแต่กรณี

- เหตุเบื้องหลังการกระทาผิด การกระทาผิดเพราะความจา
เป็ นบังคับหรือเพราะถูกยัว่ โทสะ อาจได้รบั โทษน้อยกว่าทาผิดโดย
สันดานชัว่ ร้าย บางทีการกระทาผิดอาจเกิดขึ้นเพราะโรคจิตซึ่งต้อง
ใช้การรักษามากกว่าการลงโทษ
- สภาพของผู ก้ ระทาผิ ด ในความผิดอย่ า งเดียวกัน อาจ
กาหนดโทษต่างกันตามสภาพของผูก้ ระทาผิด ซึ่งอาจต้องพิจารณา
โดยคานึงถึง เพศ อายุตวั อายุราชการ การศึกษา ตาแหน่ งหน้าที่
และสภาพทางส่วนตัวด้านอืน่ ๆ ของผูก้ ระทาผิด

องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้า นโป่ ง

อำเภอเวียงป่ ำเป้ำ จังหวัดเชี ยงรำย

แนวทางการลงโทษทาง
วินัยของข้าราชการ

แนวทางการลงโทษทางวินัย
การพิจารณาความผิดและกาหนดโทษ คือ การพิจารณา
วินิ จฉัย ว่ า ผู ถ้ ู ก กล่ า วหาได้ก ระท าผิด วิน ัย ในกรณี ใ ด ตาม
มาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใด หรือ ไม่ ทัง้ นี้ เป็ น
กระบวนการทีจ่ ะต้องกระทาโดยผูม้ อี านาจหน้าทีใ่ นการพิจารณา
โดยเฉพาะตามที่กฎหมายกาหนดไว้ การพิจารณาความผิด
และกาหนดโทษพึงกระทา เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่
กล่าวหาโดยกระจ่างชัดพอที่จะพิจารณาความผิดและกาหนด
โทษได้แล้ว ทัง้ นี้หากเป็ นความผิดวินยั ซึ่งมิใช่กรณีความผิดที่
ปรากฏชัด แจ้ง จะต้อ งได้ข อ้ เท็จ จริ ง จากการสืบ สวนหรื อ
สอบสวน หากเป็ นความผิดวินยั ในกรณี ความผิดที่ปรากฏชัด
แจ้ง อาจได้ขอ้ เท็จจริงจากคาพิพากษาของศาลอันถึงทีส่ ุด การ
สืบสวน การรายงาน หรือการรวบรวมข้อมูลแล ้วแต่กรณี

หลักการพิจารณาความผิด
ในการพิจารณาความผิด มีหลักทีค่ วรคานึงถึงอยู่ 2 หลัก คือ
(1) หลักนิ ติธรรม ได้แก่ การพิจารณาตามตัวบท
กฎหมาย กล่ า วคื อ การที่จ ะถือ ว่ า การกระท าอย่ า งใดเป็ น
ความผิดทางวินยั ฐานใดนัน้ ต้องมีบทกฎหมายบัญญัตวิ ่าการ
กระทาเช่นนัน้ เป็ นความผิดทางวินยั ถ้าไม่มบี ทกฎหมายว่าการ
กระทาเช่นนัน้ เป็ นความผิดทางวินยั ก็ไม่ถอื เป็ นการกระทาผิด
วินยั ทัง้ นี้ การที่จะถือว่าการกระทาอย่ างไรเป็ นความผิดทาง
วินยั ฐานใดนัน้ ต้องพิจารณาให้เข้าองค์ประกอบของความผิด
ฐานนัน้ ทุกประการ ถ้ากรณีใดไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐาน
ใดก็ไม่เป็ นความผิดฐานนัน้ ถ้าข้อเท็จจริงบ่งชี้เข้าองค์ประกอบ
ความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทเป็ นความผิดไปตามมาตรานัน้
และลงโทษไปตามความผิดนัน้

(2) หลักมโนธรรม ได้แ ก่ การพิจารณาทบทวนให้รอบคอบโดย
คานึงถึงความเป็ นจริงและความถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะ
เป็ น เช่น ตามตัวอย่างดังกล่าวใน (1) ถ้าพิจารณาโดยใช้หลักมโนธรรม
ด้วย ก่ อนทีจ่ ะปรับบทความผิด และกาหนดโทษจะต้องคานึงถึงความ
เป็ นจริงตามเหตุผลทีค่ วรจะเป็ นในสภาพการณ์เช่นนัน้ ว่าเป็ นการทุจริต
ต่อหน้าทีร่ าชการหรือไม่ดว้ ย ซึ่งการพิจารณาโดยคานึงถึงความเป็ นจริง
ตามเหตุผ ลที่ค วรจะเป็ น นั้น ต้อ งอาศัย ข้อ เท็จ จริ ง และพฤติก ารณ์
แวดล้อมประกอบ เช่น ดู ว่าฐานะของเจ้าหน้าทีผ่ ูน้ นั้ เป็ นอย่างไร ถ้า
ฐานะยากจนมาก เงินขาดมือเสมอ ชักหน้าไม่ถงึ หลังเป็ นประจาอย่างนี้
แม้เงิน 10 บาท 20 บาท ก็อาจฟังว่าเอาไปหมุนใช้ส่วนตัวก่อนได้ แต่ถา้
เป็ นคนรา่ รวย ฐานะดี มีเงินติดตัวอยู่เป็ นจานวนพันเสมอ อย่างนี้การที่
เงินหลวง 20-30 บาท เข้าไปปนอยู่ในกระเป๋ า ถึงแม้จะใช้ปนกันไปกับ
เงินส่วนตัวก็คงจะไม่ได้ประโยชน์แก่ ตนเองอย่างใด ก็ไม่น่าจะปรับบท
เป็ น การทุจริต ต่ อ หน้า ที่ร าชการ เพราะขาดองค์ป ระกอบในข้อ ที่ว่ า
“เพือ่ ให้ตนเองหรือผูอ้ น่ื ได้รบั ประโยชน์
ทีม่ คิ วรได้” และอาจต้องดูระยะเวลาที่
เงินอยู่ กบั ตัว ด้วยว่า นานเพีย งใด ถ้า
ระยะเวลานานเป็ นเดือน ๆ ก็อาจได้
ประโยชน์ส่วนตัวในการที่มเี งินนัน้ อยู่
ในมือ พอที่จะฟังว่าเป็ นการทุจริตต่ อ
หน้า ที่ร าชการได้ แต่ ถ า้ เงิน อยู่ ใ นมือ
เพียง 2-3 วัน แล้วนามาส่งเอง โดยไม่
มีเหตุบ งั คับให้ตอ้ งส่ง แม้เงินจะมาก
ก็น่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรในการที่มี
เงินนัน้ อยู่ในมือ จึงขาดองค์ประกอบที่จะฟังว่าเป็ นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ความผิดทีจ่ ะปรับบทคงจะเข้ากรณีเพียงไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ของทางราชการ ดังนี้ เป็ นการพิจารณาโดยอาศัยหลัก นิติธรรม และ
หลัก มโนธรรมประกอบกัน ซึ่ง จะถู ก ต้อ งตามความเป็ น จริ ง และ
เหมาะสมกว่าการพิจารณาโดยอาศัยหลัก นิตธิ รรมแต่เพียงอย่างเดียว

หลักการพิจารณากาหนดโทษ
(1) หลักนิ ติธรรม คือ คานึงถึงระดับโทษตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ซึง่ อาจแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ
(ก) ความผิดวินยั อย่างร้ายแรงจะต้องโทษสถานไล่ออกหรือปลด
ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอนั ควรลดหย่ อนจะ
ลดหย่อนก็ได้ แต่ลดลงตา่ กว่าปลดออกไม่ได้
(ข) ความผิดวินยั ไม่รา้ ยแรง จะต้องลงทัณฑ์ภาคทัณฑ์หรือตัด
เงินเดือน
(ค) ความผิดวินยั เล็กน้อย อาจวางโทษสถานภาคทัณฑ์ แต่ถา้ เป็ น
ความผิดครัง้ แรก และผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอนั ควรงดโทษ
จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทาทัณฑ์บนเป็ นหนังสือ
ไว้ก่อนก็ได้
(2) หลักมโนธรรม คือ การพิจารณาทบทวนให้รอบคอบโดย
คานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็ นภายใน
ขอบเขตระดับโทษตามที่กฎหมายกาหนด เช่นในกรณีทก่ี ฎหมาย
กาหนดว่าความผิดวินยั อย่างร้ายแรงจะต้องลงโทษไล่ออก หรือ
ปลดออก ดังนี้กรณีไหนควรกาหนดโทษเป็ นไล่ออก กรณีไหนควร
กาหนดโทษเป็ นปลดออก ควรใช้หลักมโนธรรมเข้าประกอบการ
พิจารณาด้ว ย และท านองเดีย วกัน ในกรณี ความผิด ไม่ รา้ ยแรง
กรณีไหนจะควรลงทัณฑ์ กักยาม กักขัง หรือภาคทัณฑ์ และกรณี
ไหนจะควรลดหย่อนโทษ หรืองดโทษ ก็ควรใช้หลักมโนธรรมเข้า
ประกอบการพิจารณาด้วย
(3) หลักความเป็ นธรรม คือ การวงโทษจะต้องให้ได้ระดับเสมอ
หน้ากัน ใครทาผิดก็จะต้องถูกลงโทษ ไม่มยี กเว้น ไม่เลือกทีร่ กั มัก
ที่ช งั การกระท าผิด อย่ า งเดีย วกัน ในลัก ษณะ และพฤติก ารณ์
คล ้ายคลึงกัน ควรจะวางโทษเท่ากัน

