แนวทางการลงโทษลูกจาง
พรากผูเยาว
นักการภารโรง ไดก ระทํา ผิดวินัย กระทํา ชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบ
สามป ซึ่ง มิใชภรรยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม และโดยปราศจาก
เหตุอันสมควรพรากเด็กเพื่อการอนาจาร อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน
กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 46 วรรคสอง
ลงโทษ ปลดออกจากราชการ (พ.ศ. 2548)
ถึงพริกถึงขิง
ลูกจางประจําไดทะเลาะโตเถียงกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดวยการ
สงเสียงดังและค้ําคอกันตอหนาประชาชนผูมาติดตอกับศาล จนเจาหนาที่ตํารวจประจํา
ศาลตองเขาระงับ เหตุดังกลาว เปนการกระทํา ผิดวินัยอยางไม รายแรง ฐานไมสุภ าพ
เรียบรอยและไมรักษาความสามัคคีในระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน และฐานไม
รั ก ษาชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการของตนมิ ใ ห เ สื่ อ มเสี ย ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 41 และ
ขอ 46 วรรคแรก
ลงโทษ ภาคทัณฑ (พ.ศ. 2547)
ขาพนัน
นักการภารโรง ไดรวมกันเลนการพนันไพและไฮโลในบริเวณหองประชุม
ของศาล อันเปนสถานที่ราชการในเวลาเลิกงานราชการ และวันหยุดราชการหลายครั้ง
ตอเนื่องกันมาไมต่ํากวา 10 ครั้ง ในชวงระหวางป พ.ศ. 2541 ถึงตนป พ.ศ. 2543 อันเปน
การกระทํา ผิด วินัย อยา งรา ยแรง ฐานกระทํา การอื่น ใดอัน ไดชื่อ วา เปน ผูป ระพฤติชั่ว
อยา งรา ยแรง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.
2537 ขอ 46 วรรคสอง
ลงโทษ ปลดออกจากราชการ (พ.ศ. 2544)

แอบถอด
นักการภารโรงไดลักถอด HAKD DISK, MAIN BORD, MODEM และ
RAM อุปกรณสําคัญภายในเครื่องคอมพิวเตอรประจํา หองผูพิพากษาอาวุโสไปใช
ประโยชนสว นตัว โดยมิชอบ พฤติก ารณถือ วา เปน การประพฤติชั่ว อยา งรา ยแรงเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 46
วรรคสอง
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (พ.ศ. 2547)
ทิ้งงานจนสาบสูญ
พนักงานขับรถยนตไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน
2546 จนถึงปจจุบันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย และมีพฤติการณอันแสดงถึงการ
จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ เปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามขอ 40 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 และกรณีเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามกฎ
ก.พ. ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2539 ข อ 4(2) ประกอบกั บ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 53
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (พ.ศ. 2547)
ไปไมกลับ
นักการภารโรง ไดกระทําผิดวินัยในกรณีไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวัน ที่ 27
กันยายน 2544 จนถึงปจจุบันติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไม
มีเหตุผลอันสมควรเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และปรากฏความผิดชัดแจง ฐาน
ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
ขอ 40
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (พ.ศ. 2545)

ไมปฏิบัติตามระเบียบ
คนสวนไมมาปฏิบัติหนาที่เวรหมายจับ หมายคน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ
2546 มีพฤติการณเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบและ
แบบธรรมเนียมของทางราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 39 และขอ 40 วรรคหนึ่ง และเนื่องจาก
ลูกจางดังกลาวไดเคยมีพฤติกรรมออกไปนอกบริเวณศาลในระหวางปฏิบัติหนาที่อยูเวร
และไดรับการวากลาวตักเตือนจากผูบังคับบัญชามาแลวถึง 3 ครั้งแลว
ลงโทษ ตัดเงินเดือนจํานวน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน (พ.ศ.
2547)
สงดอกชา
พนักงานขับรถยนตนําเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางสงสํานักงานศาล
ลาชา เปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมระมัดระวังรักษาประโยชนของทาง
ราชการ และประมาทเลิ น เล อ ในหน า ที่ ร าชการและไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทาง
ราชการ ตามข อ 32 และ 33 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537
ลงโทษ ภาคทัณฑ (พ.ศ. 2547)
ขับรถคิดถึงลูก
พนักงานขับรถยนต กระทําผิดวินัยกรณีนํารถยนตสวนกลางประจําศาล
ไปใชในกิจธุระสวนตัวเยี่ยมบุตรชายที่ตางจังหวัดโดยมิไดขออนุญาต เปนการกระทําผิด
วินัยอยางไมรายแรงฐานอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเอง และ
ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 30 วรรคสอง และขอ 33 วรรคแรก
ลงโทษ ภาคทัณฑ (พ.ศ. 2547)

ละเลยตอหนาที่
นักการภารโรง ไมรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา ลงชื่อมา
ปฏิบัติราชการ ยื่นใบลาปวยลาชา และออกนอกสถานที่ทํางานโดยไมบอกกลาวหรือขอ
อนุ ญ าตผู บั ง คั บ บั ญ ชาก อ น เป น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งไม ร า ยแรง ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 31 และขอ 39
ลงโทษ ภาคทัณฑ (พ.ศ. 2548)

