
ข้อมูลการด าเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

๑. สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  
ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข (๖) 
ประกอบมาตรา ๑๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ออกจากราชการ 

๒. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอ  
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลและบริหารโครงการธนาคารโค–กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของโครงการ โดยน าโค–กระบือ ไปให้ผู้อ่ืน
ที่ไม่ใช่เกษตรกรผู้ยืมเลี้ยง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ธคก. และเมื่อปรากฏว่าเกษตรกรผู้ยืมบางรายจ าหน่าย 
สับเปลี่ยนโค-กระบือ ของ ธคก. หรือน าไปให้ผู้อ่ืนเลี้ยงกลับท าเรื่องเสนอปศุสัตว์จังหวัดว่าเกษตรกรผู้ยืม
ประสงค์จะซื้อโค-กระบือ ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่เป็นไปตามระเบียบของโครงการ 
เป็นการเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง เมื่อไม่ได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายโค-
กระบือ ของ ธคก. ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมแล้วไม่มีการติดตามการช าระเงินให้ครบถ้วนภายใน 
เวลาอันสมควร ลงโทษภาคทัณฑ ์ 

๓. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เขียนเช็คสั่งจ่ายในนามร้านค้า โดยไม่ 
ขีดคร่อมและ/หรือขีดฆ่า หรือผู้ถือ โดยได้รับความยินยอมจากร้านค้าให้เก็บรวบรวมแล้วน าไปช าระ  
เป็นเงินสด แต่เมื่อมีการน าเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้วเก็บเงินไว้กับตนเป็นเวลานานไม่น าไปจ่ายให้กับ 
ร้านค้าภายในเวลาอันสมควรจนร้านค้ามีหนังสือทวงถาม จึงน าไปช าระจนครบถ้วน ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% 
เป็นเวลา ๓ เดือน  

๔. นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์  
ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการเงิน งบประมาณ ก ากับดูแลงานบริหารทั่วไป ออกใบเสร็จรับเงิน ค่าจ าหน่ายสัตว์และ  
ซากสัตว์และน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จนเป็นเหตุให้มีการน าเงินค่าจ าหน่ายสัตว์และซากสัตว์ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว ไม่น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบของทางราชการ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
ส่วนเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่น าเงินค่าจ าหน่ายสัตว์และซากสัตว์ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว โดยไม่น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แม้ต่อมาภายหลังจะได้น าเงินจ านวนดังกล่าวส่งคืนให้กับทางราชการ 
จนครบถ้วนก็ไมมี่เหตุอันควรลดหย่อนโทษ ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

๕. ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายกระบือ ด้วยวิธีการเขียนไปยังพ้ืนที่
จังหวัดรอบเขต ๒ ไม่มีหนังสือยืนยันจากปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ปลายทางเกี่ยวกับสถานที่ลงสัตว์ปลายทาง  
ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๖/ว ๑๘๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าพ้ืนที่จังหวัดรอบเขต ๒ และไม่มีเอกสารใบตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์จากสัตวแพทย์ท้องที่
ปลายทางในการเคลื่อนย้ายสัตว์ครั้งก่อน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรค และการ
ท าลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายภายในราชการอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่เนื่องจากตลาดนัดโค-กระบือ  
มีปริมาณสัตว์ เข้า-ออก เป็นจ านวนมาก และมีผู้ประกอบการค้าสัตว์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอต้องเร่งรีบให้บริการแก่ผู้ประกอบการค้าสัตว์ด้วยความรวดเร็วเพ่ือให้ทันเวลาในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์เพ่ือเดินทางต่อไปให้ทันตามก าหนดหมุนเวียน แต่อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอมีน้อยไม่เพียงพอในการให้บริการและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่างๆ จึงท าให้



๒ 
 

เกิดความผิดพลาดในการออกใบอนุญาต และนับตั้งแต่ได้เปิดตลาดนัดโค -กระบือ การปฏิบัติงานส่งเสริมดูแล
ตลาดนัดไม่เคยเกิดโรคระบาด ไม่เคยสร้างความเสียหายแก่ทางราชการ และไม่มีรายงานว่าเกิดโรคระบาดสัตว์
ในสถานที่ลงสัตว์ปลายทาง อีกทั้งปศุสัตว์อ าเภอดังกล่าว เป็นผู้มี อัธยาศัยดี มีความตั้งใจท างานกับ 
เพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี ร่วมมือให้การส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และการออก
ใบอนุญาตด้วยวิธีการเขียนนั้น ได้รายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือนแล้ว ว่ากล่าวตักเตือน
เป็นหนังสือ 

๖. ปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ) ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร (แบบ ร.๔) ให้แก่ฟาร์มจ านวน ๒ ฉบับ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ตัว ไปยังพ้ืนที่เพ่ือเข้า 
โรงฆ่าสัตว์ ทั้งๆ ที่ไกเ่นื้อทีฟ่าร์มดังกล่าวน าเข้ามาเลี้ยง มีจ านวนตายสะสมประมาณ ๓,๕๐๐ ตัว และมีลักษณะ
อาการเหมือนนิยามโรคไข้หวัดนกตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด รวมทั้งใบตอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ครั้งล่าสุดของฟาร์มดังกล่าว มีอายุเกิน ๖ เดือนแล้วนับจากวันที่แจ้งให้เกษตรกรทราบ แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่ปรากฏรายงานว่าไก่เนื้อของฟาร์มที่ได้ขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนั้นปุวยเป็นโรคระบาด
ไข้หวัดแต่อย่างใด เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ลงโทษภาคทัณฑ์  

๗. นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๔ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ในฐานะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดพัฒนาปศุสัตว์ (กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงเป็ดเทศแก่เกษตรกรยากจน) ได้น าแบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุตามโครงการไปให้คณะกรรมการ
ตรวจรับการจัดซื้อวัสดุซึ่งประกอบด้วย ปศุสัตว์อ าเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส)  
และสัตวแพทย์ช านาญงานลงนามตรวจรับในระหว่างการอบรมที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ได้ลงชื่อในใบตรวจรับพัสดุแล้วได้น าใบตรวจรับพัสดุดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อไปเบิกจ่ายเงิน 
ค่าวัสดุการเกษตร เต็มตามจ านวนในใบสั่งซื้อ แต่ปรากฏว่าผู้ขายได้ส่งมอบวัสดุการเกษตรไม่ครบถ้วน  
ตามสัญญา และผู้ขายได้คืนเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ น าไปให้กับปศุสัตว์อ าเภอต่างๆ น าไปแจก
ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่ไปจัดหาวัสดุโรงเรือนเอง โดยผู้รับผิดชอบด าเนินการตามโครงการก็มิได้
ติดตามทวงถามเพ่ือให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสัญญา จนกระทั่งตรวจสอบพบ บริษัทผู้ขายจึงได้ส่งมอบเงิน  
ส่วนที่เหลือพร้อมเงินค่าปรับคืนแก่ทางราชการ และแม้ว่าบริษัทผู้ขายจะได้น าเงินมาชดใช้คืนให้แก่ราชการ 
จนครบเต็มตามจ านวนก็ตาม แต่ก็เป็นภายหลังจากที่ตรวจพบ ถือเป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕%  
เป็นเวลา ๓ เดือน ส่วนคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งลงนามตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับพัสดุจนครบถ้วนถูกต้อง 
ทุกรายการ ทั้งท่ีผู้ขายไม่ได้ส่งมอบของครบถ้วนนั้น เมื่อค านึงถึงว่าข้าราชการดังกล่าวล้วนแล้วแต่ได้เคยปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเสี่ยงอันตรายอยู่ในพ้ืนที่มาแต่ก่อนทั้งสิ้น หลายรายยังคงรับราชการต่อเนื่องอยู่ในพ้ืนที่กระทั่ง
ปัจจุบัน ย่อมถือเป็นความดีที่ได้เสียสละปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยอันตรายร้ายแรงมาแล้ว หากยืนยันการ
ลงโทษทางวินัยจะส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบต่อไป ทั้งยังไม่เป็นคุณต่อ
การที่จะตอ้งอุทิศตนร่วมกันปฏิบัติงานต่อไปในพ้ืนที่พิเศษเช่นนี้ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ 

๘. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต
การลาตามระเบียบของทางราชการ เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้า
วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
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๙. ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต้องหาว่ากระท าความผิด
อาญา ในเรื่องฆ่าผู้อ่ืนตายโดยเจตนา พกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และยิงในที่สาธารณะและถูกควบคุมตัว ให้พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  

๑๐. ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป บ ๑ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ลักขโมยไก่พ่อพันธุ์โรดไอร์แลนด์เรด
ทดแทน ในเวลากลางคืนภายในบริเวณศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ลงโทษปลดออกจากราชการ  

๑๑. พนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล หน่วยงานระดับส านัก ละทิ้งหรือทอดทิ้ง 
การท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่ได้ขออนุญาตลา ไม่ชี้แจงสาเหตุที่ไม่มาให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามระเบียบของทางราชการและไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

๑๒. พนักงานราชการ ต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล หน่วยงานระดับส านัก ละทิ้งหรือทอดทิ้ง 
การท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน ลงโทษไล่ออกจากราชการ  

๑๓. นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไม่
จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุท าให้เอกสารเกิดการสูญหาย ตรวจสอบไม่ได้และไม่สามารถแยกได้ว่าศูนย์พัฒนาการ
เกษตรได้รับวัสดุการเกษตรอย่างใดบ้าง แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบว่า การก่อสร้างโรงเรือนคอกอนุบาลของศูนย์ฯ ที่ไม่มีแบบแปลนการก่อสร้าง ได้ท าการก่อสร้างโดยใช้
รูปแบบโรงเรือนถาวรที่ท าข้ึนก่อนหน้านั้น ไม่ปรากฏว่าทางราชการได้รับความเสียหายหรือผู้เกี่ยวข้องมีเจตนา
ทุจริต เนื่องจากไม่มีเจตนาฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเข้าใจว่าไม่ต้องจัดท าบัญชี
ควบคุมเพราะได้ส่งมอบวัสดุที่จัดซื้อทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการแล้ว ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ  

๑๔. นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ เมื่อครั้งรับราชการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด น าเงินงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการปศุสัตว์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมไป
จัดซื้ออุปกรณ์เลี้ยงไก่ให้กับผู้รับการอบรม เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่เนื่องจากได้รับความยินยอมจากผู้เข้ารับการอบรม ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ 

๑๕. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  เมื่อครั้งรับราชการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ไม่จัดเก็บเอกสาร
ใบส าคัญประกอบการวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุไว้ในที่ปลอดภัยส าหรับตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ เนื่องจากในช่วงที่เจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบ ข้าราชการรายดังกล่าว
ย้ายไปรับราชการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่ืน อาจมีการเคลื่อนย้ายเอกสารใบส าคัญประกอบการวางฎีกา 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ท าให้เอกสารบางส่วนสูญหายหรือค้นหาไม่พบ จึงมีเหตุอันควรให้งดโทษโดยให้  
ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ  

 
 
      


