ข้อมูลการลงโทษทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๑.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ด่านกักสัตว์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
เบียดบังเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวสําหรับตนเองหรือผู้อื่น,วางฎีกาซ้ําเพื่อให้ค ลังจังหวัด
ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของด่านกักสัตว์,นําเงินสดฝากเข้าบัญชีด่านกักสัตว์ โดยเจตนาให้มีเงินหมุนเวียน
อยู่ในบัญชี แล้วทําการเขียนเช็คเบิกเงินสดในภายหลัง โดยไม่ขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” โดยแก้ไขจํานวนเงินใน
เช็คให้สูงขึ้น/ปลอมลายมือชื่อผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเช็ค/เขียนเช็คโดยไม่มีหลักฐานรายการขอเบิกเงินงบประมาณ
จากนั้นนําเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร แล้วยักยอกเงินเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่น เป็นเหตุให้ทางราชการ
เสียหาย ลงโทษไล่ออกจากราชการ
๒. เจ้ า พนั ก งานสั ต วบาล ระดั บ ๕ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ถู ก จั บ กุ ม ข้ อ หาลั ก ทรั พ ย์
ในสถานที่ราชการ หรือรับของโจร ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ลงโทษไล่ออกจากราชการ (คําสั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด)
๓. สัตว์แพทย์ชํานาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด ไม่มาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นการขาด
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ลงโทษไล่ออกจากราชการ (คําสั่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด)
๔. พนักงานราชการ ตําแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ร่วมกับ
ร้านค้า ออกใบส่งของอันเป็นเท็จโดยแอบอ้างชื่อสถานีฯ ทั้งที่ไม่มีการสั่งซื้อสินค้ากันจริง ซึ่งอาจทําให้ผู้อื่น
เข้าใจว่า ทางสถานีฯ เป็นหนี้ ทั้งที่ไม่ได้เป็นหนี้กันจริง ทําให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ลงโทษไล่ออก
จากราชการ
๕. พนักงานราชการ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า และพนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบ
ชีวภัณฑ์สําหรับสัตว์ ได้ละทิ้งการทํางาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย
เป็นเวลาติดต่อกันเกินเจ็ดวัน ลงโทษไล่ออกจากราชการ
๖. สัตวแพทย์ชํานาญงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่เดินทางไป
รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่อธิบดีมอบหมายในวันที่ ๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ลงโทษปลดออกจากราชการ
๗. ลู ก จ้า งประจํา ตํา แหน่ ง พนั กงานประจํ า ห้อ งทดลอง ระดับ ส ๒ สํ า นัก เทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ กรณีศาลจังหวัด มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดฐานฉ้อโกง ลงโทษปลดออกจาก
ราชการ
๘. เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสถานี
วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ตัดไม้และแปรรูปภายในสถานีฯ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗ ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๔%

-๒๙. สัตวแพทย์ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับมอบหมายให้ดําเนินเรื่องจําหน่าย
แม่ ก ระบื อ โครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกรตามพระราชดํ า ริ ใ ห้ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องเกษตรกร
ผู้ยืมและนําเงินส่งโครงการ แต่ไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร จนเป็นเหตุให้หลงลืม ลงโทษ
ลดเงินเดือน ๔ %
๑๐. สั ตว์ แพทย์ชํา นาญงาน สํ านั ก งานปศุสั ตว์ อําเภอ ไม่ม าปฏิบัติ ราชการวั นที่ ใ นวัน ที่
๕ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากปัญหาทาง
ครอบครัวและหนี้สินที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร โดยไม่ใช้สิทธิในการลา หรือใช้สิทธิแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอํานาจ ลงโทษตัดเงินเดือน ๔ % เป็นเวลา ๓ เดือน
๑๑. สัตวแพทย์อาวุโส สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลงนามในหนังสือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ในเขตจังหวัด ซึ่งมีลักษณะเป็นการเรี่ยไร โดย
กระทําในนามของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ลงโทษภาคทัณฑ์
๑๒. ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์ชํานาญงาน) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ มอบเงินค่าจําหน่าย
แม่กระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดําเนินเรื่องจําหน่ายแม่ กระบือของโครงการให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของเกษตรกรผู้ยืม พร้อมทั้งให้
นํ า เงิ น ส่ ง ทางราชการตามระเบี ย บ แต่ ไ ม่ ดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยไม่ ป รากฏว่ า ได้ เ ร่ ง รั ด ติ ด ตาม
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบ ลงโทษภาคทัณฑ์
๑๓. สัตว์แพทย์ชํานาญงาน กลุ่มวิจัยและผลิตน้ําเชื้อ ศูนย์ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๖ , ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๒ , ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๗ รวม ๕ วัน โดยไม่ใช้สิทธิการลาตามระเบียบของทางราชการ แต่เนื่องจากเป็นการกระทําผิดวินัย
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จึงงดโทษโดยให้ทําทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ
๑๔.ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกรณีโคนมป่วยเป็นโรคปาก
และเท้าเปื่อยในท้องที่อําเภอ แล้วไม่รีบรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบทันที ตามระเบียบของทางราชการ แต่
เนื่องจากเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและไม่เคยกระทําความผิดมาก่อน จึงงดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้ว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือ

