
ข้อมูลการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 

 ๑. เจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับ ๕ ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ไม่มาปฏิบัติงานติดต่อ         
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร มีพฤติการณ์อันแสดงให้เห็นถึงความจงใจไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 ๒. ปศุสัตว์จังหวัด ได้สั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับตัวอย่างให้น าตัวอย่างมูลสัตว์ปีกที่จะตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก
ไปผ่านความร้อนก่อนส่งห้องปฏิบัติการ และไม่ให้ความส าคัญในการก าชับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอส่งซาก  
สัตว์ปีกตรวจ ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคท่ีเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอไม่ส่งซากสัตว์ปีก ซึ่งอาจท าให้มาตรการในการ
ควบคุมการระบาดและก าจัดโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในการแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น  

 ๓. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ระดับ ๕ ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ได้อาศัยโอกาสที่ตนเอง
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาและควบคุมใบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่เซ็นสั่งจ่ายไว้แล้ว ใช้สั่งจ่ายน้ ามัน
ให้กับรถยนต์ราชการที่ตนได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยไปปฏิบัติราชการ 
แต่กลับน ารถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวเป็นประจ าหลายครั้ง ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา 
๒ เดือน 

 ๔. สัตวแพทย์ ระดับ ๖ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด มีพฤติการณ์ขู่และวิ่งไล่จะท าร้ายผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
แม้ไม่มีการท าร้ายแต่เคยมีพฤติกรรมน าอาวุธปืนบุกรุกเข้าไปในบ้านของอดีตปศุสัตว์อ าเภอซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชา ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๑ เดือน 

 ๕. สัตวแพทย์ ระดับ ๖ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ได้ยิงปืนในสถานที่ราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน 

 ๖. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ ๕ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้แก้ไขจ านวนเงินใบสั่งจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ปศุสัตว์จังหวัดได้อนุมัติแล้วให้สูงขึ้น และปลอมลายมือชื่อผู้อ่ืนเป็นผู้รับน้ ามันเชื้อเพลิง แม้เติม
รถยนต์ราชการเพ่ือใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยไม่รายงานแจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบ จนกระทั่งปศุสัตว์จังหวัด
ตรวจพบ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เป็นเวลา ๒ เดือน 

 ๗. ปศุสัตว์จังหวัด ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการด าเนินการจัดซื้อ
ถังเก็บน้ าเชื้อแช่แข็ง ตามโครงการจัดหาน้ าเชื้อโคพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งไม่ตรงตามขนาดและ
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในใบประกาศสอบราคา จึงเป็นการจัดซื้อที่ผิดเงื่อนไขในการประกาศสอบราคา        
และเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม      
ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ 

 ๘. นายสัตวแพทย์ ระดับ ๖ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จ านวน ๒ คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน
คณะกรรมการและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจัดหาน้ าเชื้อโคพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้ท าการ
ตรวจรับถังเก็บน้ าเชื้อแข็งที่พบร่องรอยการลบตัวอักษรออกด้วยน้ ายาบางชนิด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นพัสดุที่มี 

การใช้งาน... 



- ๒ - 

การใช้งานมาแล้ว และกรณกีารตรวจรับน้ าเชื้อแช่แข็ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการสุ่มตัวอย่างเพ่ือ
การตรวจสอบคุณภาพและพิจารณาตรวจรับน้ าเชื้อ ผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ รายงานว่า
หลอดน้ าเชื้อที่ผู้ขายส่งมอบให้แต่ละหลอดมีลายพิมพ์พันธุกรรมแตกต่างกัน ซึ่งโดยหลักการแล้ว น้ าเชื้อ       
แต่ละหลอดจะต้องมีลายพมิพ์พันธุกรรมแบบเดียวกัน ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ 

 ๙. เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ ระดับ ๗ ส านักงานปศุสัตว์กิ่งอ าเภอ นายสัตวแพทย์ ระดับ ๘ วช. 
และสัตวแพทย์ ระดับ ๖ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการ    
เปิดซองสอบราคาตามโครงการจัดหาน้ าเชื้อพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติก่อนเปิดซองใบเสนอราคา อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔๒ (๑) และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถังเก็บน้ าเชื้อที่ผู้เสนอราคาได้เสนอ ซึ่งมีคุณลักษณะ
เฉพาะไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ลงโทษภาคทัณฑ์ 

 ๑๐. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่
บริหารงานธุรการ ระดับ ๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โครงการจัดหาน้ าเชื้อ   
โคพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้ร่วมกันจัดท าเอกสารสอบราคาโดยไม่ได้ก าหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุและ
วันที่ส่งมอบโดยประมาณ (ส าหรับการซื้อ) จนเป็นเหตุหนึ่ง ที่บริษัทผู้ร้องคัดค้านการพิจารณาของ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในกรณีที่ผู้ร้องไม่ได้ระบุสถานที่ส่งมอบไว้ในใบเสนอราคา เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔๐ (๙) ลงโทษภาคทัณฑ์ 

 ๑๑. ปศุสัตว์จังหวัด และสัตวแพทย์ ระดับ ๖ ได้ร่วมกันออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ (แบบ ร. ๔)  
ไปยังจังหวัดพ้ืนที่ปลอดโรคระบาดโดยมิชอบ โดยอนุญาตให้พ่อค้าสัตว์ท าการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตปลอด  
โรคระบาดสัตว์ ซึ่งมิได้มีการกักสัตว์จริงแต่มีการท าหลักฐานเท็จว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจาก  
มีการกักสัตว์จ านวนมากกว่าความสามารถที่จะรองรับได้จริง เคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่มีใบตอบรับสัตว์ครั้งก่อน 
และไม่มีการแจ้งปลายทางให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้อนุญาตออก    
ใบเคลื่อนย้ายสัตว์ (แบบ ร. ๔) อีกท้ังมีการเรียกรับประโยชน์จากการออกใบอนุญาต ฯ ดังกล่าวจากพ่อค้าสัตว์ 
ส่วนสัตวแพทย์ ระดับ ๖ เป  นผู้ท าหลักฐานเท็จว่ามีการกักสัตว์ถูกต้องตามระเบียบ ปศุสัตว์จังหวัดจึงถูก 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ ส่วนสัตวแพทย์ ระดับ ๖ การสอบสวนยังไม่มีความแน่ชัดพอที่จะลงโทษว่ามีส่วน
ร่วมในการเรียกรับประโยชน์จากการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ หากให้รับราชการต่อไปจะเสียหายต่อทาง
ราชการจึง ใหอ้อกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง 

 ๑๒. พนักงานราชการ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานส่วนกลาง ไม่มาปฏิบัติงาน
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย ลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ 


