ข้อมูลการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. สั ต วแพทย์ ช านาญงาน ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ถู ก ศาลพิ พ ากษาให้ เ ป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย
ตามมาตรา ๖๑ แห่ งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีลั กษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๓๖ ข (๖)
ประกอบมาตรา ๑๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ออกจากราชการ
๒. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด เมื่อครั้งดารงตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอ
ไม่ป ฏิบั ติห น้าที่ในการกากับดูแลและบริห ารโครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบของโครงการ โดยนาโค–กระบือ ไปให้ผู้อื่น
ที่ไม่ใช่เกษตรกรผู้ยืม เลี้ยง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ธคก. และเมื่อปรากฏว่าเกษตรกรผู้ยืมบางรายจาหน่าย
สับเปลี่ ยนโค-กระบื อ ของ ธคก. หรือน าไปให้ ผู้อื่นเลี้ยงกลั บทาเรื่องเสนอปศุสัตว์จังหวัดว่าเกษตรกรผู้ยืม
ประสงค์จะซื้อโค-กระบือ ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และไม่เป็นไปตามระเบียบของโครงการ
เป็นการเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อีกทั้ง เมื่อไม่ได้รับอนุมัติให้จาหน่ายโคกระบือ ของ ธคก. ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมแล้ว ไม่มีการติดตามการชาระเงินให้ครบถ้วนภายใน
เวลาอันสมควร ลงโทษภาคทัณฑ์
๓. เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงานปศุสั ตว์จังหวัด เขียนเช็คสั่ งจ่ายในนามร้านค้า โดยไม่
ขี ด คร่ อ มและ/หรื อ ขี ด ฆ่ า หรื อ ผู้ ถื อ โดยได้ รั บ ความยิ น ยอมจากร้ า นค้ า ให้ เ ก็ บ รวบรวมแล้ ว น าไปช าระ
เป็ น เงิน สด แต่ เ มื่อ มีก ารน าเช็ค ไปขึ้ นเงิ นกั บธนาคารแล้ วเก็ บเงิ นไว้กั บตนเป็ นเวลานานไม่ นาไปจ่ ายให้ กั บ
ร้านค้าภายในเวลาอันสมควรจนร้านค้ามีหนังสือทวงถาม จึงนาไปชาระจนครบถ้ว น ลงโทษตัดเงินเดือน ๕%
เป็นเวลา ๓ เดือน
๔. นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีห น้าที่
รับผิดชอบด้านการเงิน งบประมาณ กากับดูแลงานบริหารทั่วไป ออกใบเสร็จรับเงิน ค่าจาหน่ายสั ตว์และ
ซากสัตว์และนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จนเป็นเหตุให้มีการนาเงินค่าจาหน่ายสัตว์และซากสัตว์ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว ไม่นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบของทางราชการ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน
ส่วนเจ้ าพนักงานธุร การชานาญงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่นาเงินค่าจาหน่ายสัตว์และซากสัตว์ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว โดยไม่นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แม้ต่อมาภายหลังจะได้นาเงินจานวนดังกล่าวส่งคืนให้กับทางราชการ
จนครบถ้วนก็ไม่มเี หตุอันควรลดหย่อนโทษ ลงโทษไล่ออกจากราชการ
๕. ปศุสัตว์อาเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายกระบือ ด้วยวิธีการเขียนไปยังพื้นที่
จังหวัดรอบเขต ๒ ไม่มีห นังสื อยืน ยันจากปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ปลายทางเกี่ยวกับสถานที่ลงสัตว์ปลายทาง
ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๖/ว ๑๘๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าพื้นที่จังหวัดรอบเขต ๒ และไม่มีเอกสารใบตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์จากสัตวแพทย์ท้องที่
ปลายทางในการเคลื่อนย้ายสัตว์ครั้งก่อน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรค และการ
ทาลายเชื้อโรคในการเคลื่ อนย้ายภายในราชการอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่เนื่องจากตลาดนัดโค-กระบือ
มีปริมาณสัตว์ เข้า-ออก เป็นจานวนมาก และมีผู้ประกอบการค้าสั ตว์ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอต้องเร่งรีบให้บริการแก่ผู้ประกอบการค้าสัตว์ด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ทันเวลาในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อเดินทางต่อไปให้ทันตามกาหนดหมุนเวียน แต่อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ของสานักงานปศุสัตว์
อาเภอมีน้อยไม่เพียงพอในการให้บริการและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารต่างๆ จึงทาให้

๒
เกิดความผิดพลาดในการออกใบอนุญาต และนับตั้งแต่ได้เปิดตลาดนัดโค-กระบือ การปฏิบัติงานส่งเสริมดูแล
ตลาดนัดไม่เคยเกิดโรคระบาด ไม่เคยสร้างความเสียหายแก่ทางราชการ และไม่มีรายงานว่าเกิดโรคระบาดสัตว์
ในสถานที่ ล งสั ต ว์ ป ลายทาง อี ก ทั้ ง ปศุ สั ต ว์ อ าเภอดั ง กล่ า ว เป็ น ผู้ มี อั ธ ยาศั ย ดี มี ค วามตั้ ง ใจท างานกั บ
เพื่ อ นร่ ว มงานเป็ น อย่ า งดี ร่ ว มมื อ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม เกษตรกรและผู้ ป ระกอบการเป็ น อย่ า งดี และการออก
ใบอนุญาตด้วยวิธีการเขียนนั้น ได้รายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบเป็นประจาทุกเดือนแล้ว ว่ากล่าวตักเตือน
เป็นหนังสือ
๖. ปศุสัตว์อาเภอ (นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ) ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักร (แบบ ร.๔) ให้แก่ฟาร์มจานวน ๒ ฉบับ รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ตัว ไปยังพื้นที่เพื่อเข้า
โรงฆ่าสัตว์ ทั้งๆ ที่ไก่เนื้อทีฟ่ าร์มดังกล่าวนาเข้ามาเลี้ยง มีจานวนตายสะสมประมาณ ๓,๕๐๐ ตัว และมีลักษณะ
อาการเหมือนนิยามโรคไข้หวัดนกตามที่กรมปศุสัตว์กาหนด รวมทั้งใบตอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ครั้ งล่าสุ ดของฟาร์ มดังกล่ าว มีอ ายุ เกิน ๖ เดือนแล้ วนับจากวันที่แจ้งให้เกษตรกรทราบ แต่อย่างไรก็ตาม
ไม่ปรากฏรายงานว่าไก่เนื้อของฟาร์มที่ได้ขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนั้นปุวยเป็นโรคระบาด
ไข้หวัดแต่อย่างใด เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่กรมปศุสัตว์กาหนด ลงโทษภาคทัณฑ์
๗. นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ เมื่อครั้งดารงตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๔ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัด ในฐานะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดพัฒนาปศุสัตว์ (กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงเป็ดเทศแก่เกษตรกรยากจน) ได้นาแบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุตามโครงการไปให้คณะกรรมการ
ตรวจรับ การจั ดซื้อวัสดุ ซึ่ง ประกอบด้วย ปศุสั ตว์อาเภอ (สั ตวแพทย์อาวุโส) (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโ ส)
และสัตวแพทย์ชานาญงานลงนามตรวจรับในระหว่างการอบรมที่โรงแรมแห่งหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการตรวจรั บ
ได้ลงชื่อในใบตรวจรับพั สดุแล้วได้นาใบตรวจรับพัสดุดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ ไปเบิกจ่ายเงิน
ค่า วั ส ดุ การเกษตร เต็ มตามจ านวนในใบสั่ ง ซื้ อ แต่ ป รากฏว่ า ผู้ ขายได้ ส่ ง มอบวั ส ดุ ก ารเกษตรไม่ค รบถ้ ว น
ตามสัญญา และผู้ขายได้คืนเงินส่วนหนึ่งให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ นาไปให้กับปศุสัตว์อาเภอต่างๆ นาไปแจก
ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ไปจัดหาวัสดุโรงเรือนเอง โดยผู้รับผิ ดชอบดาเนินการตามโครงการก็มิได้
ติดตามทวงถามเพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสัญญา จนกระทั่งตรวจสอบพบ บริษัทผู้ขายจึงได้ส่งมอบเงิน
ส่วนที่เหลือพร้อมเงินค่าปรับคืนแก่ทางราชการ และแม้ว่าบริษัทผู้ขายจะได้นาเงินมาชดใช้คืนให้แก่ราชการ
จนครบเต็มตามจานวนก็ตาม แต่ก็เป็นภายหลังจากที่ตรวจพบ ถือเป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕%
เป็นเวลา ๓ เดือน ส่วนคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งลงนามตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับพัสดุจนครบถ้วนถูกต้อง
ทุกรายการ ทั้งที่ผู้ขายไม่ได้ส่งมอบของครบถ้วนนั้น เมื่อคานึงถึงว่าข้าราชการดังกล่าวล้วนแล้วแต่ได้เคยปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเสี่ยงอันตรายอยู่ในพื้นที่มาแต่ก่อนทั้งสิ้น หลายรายยังคงรับราชการต่อเนื่ องอยู่ในพื้นที่กระทั่ง
ปัจจุบัน ย่อมถือเป็นความดีที่ได้เสียสละปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายร้ายแรงมาแล้ว หากยืนยันการ
ลงโทษทางวินัยจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสืบต่อไป ทั้งยังไม่เป็นคุณต่อ
การที่จะต้องอุทิศตนร่วมกันปฏิบัติงานต่อไปในพื้นที่พิเศษเช่นนี้ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
๘. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต
การลาตามระเบียบของทางราชการ เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า สิบห้า
วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ลงโทษไล่ออกจากราชการ

๓
๙. ลูกจ้างประจา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ต้องหาว่ากระทาความผิด
อาญา ในเรื่องฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา พกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปื นในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงในที่สาธารณะและถูกควบคุมตัว ให้พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
๑๐. ลูกจ้างประจา พนักงานทั่วไป บ ๑ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ ลักขโมยไก่พ่อพันธุ์โรดไอร์แลนด์เรด
ทดแทน ในเวลากลางคืนภายในบริเวณศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ ลงโทษปลดออกจากราชการ
๑๑. พนั กงานราชการ ต าแหน่ง เจ้า พนัก งานสั ตวบาล หน่ ว ยงานระดั บส านัก ละทิ้ งหรื อทอดทิ้ ง
การทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่ได้ขออนุญาตลา ไม่ชี้แจงสาเหตุที่ไม่มาให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามระเบียบของทางราชการและไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย ลงโทษไล่ออกจากราชการ
๑๒. พนักงานราชการ ตาแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล หน่วยงานระดับสานัก ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
การทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน ลงโทษไล่ออกจากราชการ
๑๓. นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไม่
จัดทาบัญชีควบคุมวัสดุทาให้เอกสารเกิดการสูญหาย ตรวจสอบไม่ได้และไม่สามารถแยกได้ว่าศูนย์พัฒนาการ
เกษตรได้รับวัสดุการเกษตรอย่างใดบ้าง แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบว่า การก่อสร้างโรงเรือนคอกอนุบาลของศูนย์ฯ ที่ไม่มีแบบแปลนการก่อสร้าง ได้ทาการก่อสร้างโดยใช้
รูปแบบโรงเรือนถาวรที่ทาขึ้นก่อนหน้านั้น ไม่ปรากฏว่าทางราชการได้รับความเสียหายหรือผู้เกี่ยวข้องมีเจตนา
ทุจ ริต เนื่ องจากไม่มีเจตนาฝุ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเข้าใจว่าไม่ต้องจัดทาบัญชี
ควบคุมเพราะได้ส่งมอบวัสดุที่จัดซื้อทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ไปดาเนินการแล้ว ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
๑๔. นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ เมื่อครั้งรับราชการที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด นาเงินงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการปศุสัตว์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สาหรับเป็นค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมไป
จัดซื้ออุปกรณ์เลี้ยงไก่ให้กับผู้รับการอบรม เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่เนื่องจากได้รับความยินยอมจากผู้เข้ารับการอบรม ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ
๑๕. เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เมื่อครั้งรับราชการที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ไม่จัดเก็บเอกสาร
ใบสาคัญประกอบการวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อวัสดุไว้ในที่ปลอดภัยส าหรับตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ เนื่องจากในช่วงที่เจ้าหน้าที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบ ข้าราชการรายดังกล่าว
ย้ายไปรับราชการที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอื่น อาจมีการเคลื่อนย้ายเอกสารใบสาคัญประกอบการวางฎีกา
เบิ กจ่ายเงิน งบประมาณ ทาให้ เอกสารบางส่ว นสูญหายหรือค้นหาไม่พบ จึงมีเหตุอันควรให้งดโทษโดยให้
ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ

