
ขอมูลการลงโทษขาราชการกรมปศุสัตว 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๑ 

 
๑.    สัตวแพทย  ๕  ไมมาปฏิบัติราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา  ๑๕  วัน  โดยไมมีเหตุผลอัน

สมควรและไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย  ลงโทษไลออกจากราชการ 

๒.  เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๕  มีหนาที่รับผิดชอบดานการเงินและบัญชีจายเช็คตนขั้วเช็คและสมุดทะเบยีน
คุมเช็คไมไดระบุวันที่  รวมทั้งเลขที่ฎีกาบางรายการมีการเขียนเช็คที่สูงกวาหนี้ที่ตองชําระ ถอนเงินสดมา
เพื่อจายไมระบุรายละเอียดการจายใด ๆ  เอกสารการเบิกจายบางสวนสูญหาย  มีความพรองขาดความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย และเบิกจายเงินคาเชาบาน
ทั้งที่ขาราชการผูนั้นมิไดใชสิทธิ, และผูขอเบิกไมมีใบเสร็จรับเงินประกอบ รวมเปนเงิน ๑๐๖,๖๕๔.๒๓  
บาท   ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 

๓.   ปศุสัตวอําเภอ ระดับ ๗  ขอใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการในระหวางหยาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เปนเงนิ ๕,
๐๔๕ บาท และนําคาผอนชําระราคาบานมาเบิกเปนคาเชาบานจากทางราชการเกินสัดสวนแหงกรรมสทิธิ ์ 
เปนเงิน  ๑๖,๕๔๐  บาท   ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% ๒ เดือน 

๔.  ปศุสัตวอําเภอ ระดับ ๖  ออกใบอนุญาตเคลื่อนยายแพะ   และออกใบอนุญาตเคลื่อนยายแพะลวงหนา
มอบใหกับผูขออนุญาตโดยไมตรวจสอบแหลงที่มาของสัตวไมทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ไมควบคุมการนํา
สัตวข้ึนรถบรรทุกกอนมอบใบอนุญาต ไมแจงการอนุญาตใหสัตวแพทยปลายทางทราบ และอางชื่อผูอ่ืน
เปนเจาของตัวอยางเลือดแพะที่สงตรวจโรคบรูเซลโลซิล และพบวามีผลบวกทําใหไมสามารถทําลายแพะ
ที่เปนโรคดังกลาวได   ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปนเวลา  ๓ เดือน 

๕.   นายสัตวแพทย ๘  วช. นําอาวุธปนไปขมขูผูรวมงานที่หองทํางานอันเปนสถานที่ราชการ เนื่องจากโกรธที่
ถูกรองเรียนเกิดการแยงปนกันตอหนาเจาหนาที่ในสํานักงาน และยายสถานพยาบาลสัตวโดยไมปฏิบัติให
ถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓  และมีพฤติกรรมเสพสุราหรือเบียรใน
สถานที่ราชการระหวางเวลาราชการในบางครั้ง  ลดขั้นเงินเดือน  ๑  ขั้น 

๖.   เจาหนาทีบ่ริหารงานปศสัุตว ๘  ถกูผูรวมงานนําปนมาขมขูที่โตะทํางานของตน  เกิดการแยงปนกนัตอหนา
เจาหนาที่ในสาํนักงาน  อันเปนสถานที่ราชการ  เมื่อมีผูเขาไปหาม แตไมยอมหยุด  จนกระทั่งผูอํานวยการ
สํานักตองเขามาหาม  ลงโทษภาคทณัฑ 

๗.   นักวิชาการสัตวบาล  ๕  ในชวงระหวางปลายป ๒๕๔๗  จนถึงประมาณตนป ๒๕๔๙  ไดมีความสัมพันธ 
ชูสาวกับหญิงอื่น ทั้งที่มีภรรยาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอยูแลว ลงโทษตัดเงินเดือน ๕%      
เปนเวลา  ๓  เดือน 
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๘.  เจาหนาที่การเงินและบัญชี  ๕ มีหนาที่รับผิดชอบดานการเงินและบัญชีของสํานักงาน มีการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานไมเปนระเบียบ  เอกสารใบสําคัญบางสวนสูญหาย  ไมเรียงเลขที่ใบสําคัญตามลําดับ ไมทํา
บันทึกรายการรับเงินงบประมาณ ไมลงรายละเอียดในสมุดงบเทียบยอดเงินฝาก และบกพรองในการ  
จาย - เงิน   ลงโทษภาคทัณฑ 

๙.  นักวิชาการสัตวบาล ๘ว  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ไดยืมเงินทดรอง    
ราชการเปนคาจัดซื้อสมุนไพรแตซื้อจริงเพียง  ๓,๐๐๐ บาท  และบางสวนไดรับจากศูนยสงเสริมพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี  การใชประโยชนไมขนาดเล็กของปาและจากที่อ่ืน  แลวนําเงินสวนที่เหลือไปซ้ือ
โตะสํานักงาน ๔ ตัว กลองดิจิตอล ๑ ตัว เพื่อใชประโยชนในราชการ และสมทบกอสรางศาลพระภูมิ      
ไวที่ศูนย แลวนําหลักฐานใบสําคัญไปใหผูมีชื่อลงลายมือชื่อผูรับเงิน แตเมื่อทราบวาไมถูกตองก็นําเงิน
สวนตัวมาชดใชคืนใหกับทางราชการ  ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปนเวลา  ๓ เดือน 

๑๐.  เจาพนักงานสัตวบาล  ๕  ไดขายลูกสุกรหยานมที่เกิดจากแมสุกรที่รอการจําหนายจํานวน  ๑๕  ตัว  เปน
เงิน ๗,๕๐๐ บาท  แลวนําเงินทั้งหมดไปซื้อโทรทัศนสีสําหรับใชประโยชนในราชการศูนยวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี  ไมนําเงินสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบของทางราชการ ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เปน
เวลา ๑ เดือน 

๑๑. สัตวแพทย ๖ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาชุดปฏิบัติการไดนําสัตวผูเคลื่อนยายสัตว และพบวาผูเคลื่อนยายมี
ใบอนุญาตเคลื ่อนยายถูกตอง   แตสั ่งใหผู เคลื ่อนยายขับรถไปที ่จ ุดตรวจ   โดยไมมีเหตุผลตาม
กฎหมาย        จึงทําใหผูเคลื่อนยายสัตวไดรับความไมสะดวกและเสียเวลาในการเดินทาง และไมแตง
เครื่องแบบในขณะปฏิบัติหนาที่  ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา  ๓ เดือน 

๑๒. สัตวแพทย ๕ ไดกระทําผิดวินัยในกรณีกระทําอนาจารหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทางเพศกับพนักงาน
ราชการในสํานักงาน  ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปนเวลา ๓ เดือน 

๑๓. เจาหนาที่ธุรการ  ๕  ไมมาปฏิบัติราชการติดตอกันเปนเวลาหลายวันในระหวางวันที่  ๒ - ๕  มกราคม  
๒๕๕๑ ,วันที่ ๕ - ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   และวันที่  ๑๗ - ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๑ โดยไมไดรับอนุญาตให
ลาและถือเปนการขาดราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร  ลงโทษตัดเงินเดือน ๕ % เปนเวลา  ๓ เดือน 

๑๔.  เจาหนาที่ธุรการ ๕  มีหนาที่จัดเก็บเงินและนําสงรายไดใหกับทางราชการไดถอนเงินคาจําหนายน้าํนมดบิ
ที่ไดรับชําระในชวงเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙  ถึงมกราคม  ๒๕๕๐  และมีนาคม  ถึงเมษายน  ๒๕๕๐      
จากธนาคาร แตนําไปเก็บไวในตูนิรภัยของสํานักงานไมรีบนําสงทันทีแตเปนจากอยูระหวางการตรวจสอบ
ยอดเงินที่ศูนยฯ มีหนาที่จัดเก็บทําใหไมสามารถสงไดทันทีจนกระทั่งมีการตรวจพบ ลงโทษลดขั้น     
เงินเดือน  ๑  ขั้น 
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  ๑๕. นักวิชาการสัตวบาล  ๘ ว อดีตผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว  ไมควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชา  ปลอยใหมีการเบิกเงินคาน้ํานมดิบจากธนาคารมาเก็บไวในตูนิรภัยของศูนย  ไมนําสง
เปนรายไดทันที  มอบสมุดบัญชีธนาคารใหเจาหนาที่คนดังกลาวเก็บไว  และแจงธนาคารใหกําหนดเงื่อนไข
ใหมีผูมีอํานาจเบิกเงินเพียง ๑ใน ๓ , และรายงานการจัดเก็บรายไดไมถูกตอง  สมควรลงโทษตัด
เงินเดือน ๕% เปนเวลา ๓ เดือน แตเนื่องจากเกษียณอายุราชการไปกอนจึงงดโทษตามมาตรา  
๑๐๐  วรรคสอง 

๑๖. เจาพนักงานสัตวบาล  ๖ , สัตวแพทย ๕ , เจาหนาที่ธุรการ ๕    ไดเบิกคาอาหารทําการนอกเวลา ใน
วันหยุดราชการใหกับลูกจางชั่วคราว โดยไมมีการควบคุมกํากับดูแลและไมจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา, จายเงินใหลูกจางชั่วคราวจริงไมครบถวนตามฎีกา ที่เบิกและตามหลักฐานการ
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา, แลวนําเงินที่เหลือจากการจายใหกับลูกจางชั่วคราวไปจัดซื้อ
วัสดุและครุภัณฑ เพื่อใชในราชการของศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ในรายการที่ไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณและรายการที่ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณ ตามมติที่ประชุมเจาหนาที่
ของศูนย     ลงโทษภาคทัณฑ แตมีมูลเหตุควรลดโทษวากลาวตักเตือน 

๑๗.นายสัตวแพทย ๘วช. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมงานใชถอยคําไมสุภาพ และมีลักษณะดูหมิ่น
เหยียดหยามผูใตบังคับบัญชาตอหนาบุคคลอื่นในหองทํางานของตน ลงโทษภาคทัณฑ แตมีเหตุลดโทษ
โดยใหวากลาวตักเตือน 

๑๘. เจาหนาที่บริหารงานสัตวบาล ๗ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนาสถานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว ไม
ควบคุมดูแลใหมีการจัดทําสมุดบันทึกการซอมรถราชการและบันทึกการใขรถสวนกลางใหมีรายการ
ถูกตองครบถวนรวมทั้งนําใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตราชการมาเบิกจากทางราชการ ทั้งที่
ไมไดนํารถคันดังกลาวไปราชการเพราะใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ เนื่องจากรถยนตของทาง
ราชการ เครื่องยนตขัดของกะทันหันไมสามารถใชเดินทางไปราชการได แตไมไดขออนุมัติใหถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ   ลงโทษภาคทัณฑ  แตมีเหตุอันควรปราณีจึงงดโทษ  โดยใหทําทัณฑบน
ไวกอน 

๑๙. เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว ๗ , เจาพนักงานสัตวบาล ๖ , เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๕  ไดรับแตงตั้งให
เปนคณะกรรมการตรวจรับการซอมรถราชการ  แตไดตรวจรับโดยไมไดไปตรวจดูรถขณะลงนาม และ
ขอเท็จจริงปรากฎวามีการซอมแซมจริงและรถยนตสามารถใชงานไดตามปกติ ทางราชการจึงยังไมไดรับ
ความเสียหาย  ลงโทษภาคทัณฑ  แตมีเหตุลดโทษโดยใหวากลาวตักเตือน 

๒๐.  เจาหนาที่บริหารงานธุรการ ๕ , เจาหนาที่ธุรการ ๕ รับผิดชอบดานการเงินและบัญชี  และดูแลการใชรถ
ราชการ ไดรับเงินคาขายหญาแหงและเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวแลวไมรีบนําสงเงินเปนรายไดแผนดินและ
ออกใบเสร็จรับเงินใหกับเกษตรกรหรือผูซื้อ และไมจัดทําสมุดควบคุมการใชรถสวนกลางและสมุดบันทึการ
ซอมของรถยนตแตละคัน  ลงโทษภาคทัณฑ  แตมีเหตุลดโทษโดยใหวากลาวตักเตือน 



 ๔

๒๑. นายสัตวแพทย ๘  ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม มีหนาที่รับผิดชอบในการเบิก - จายเครื่องมือแพทยเวชภัณฑ 
วัคซีนที่ใชงานการปองกันโรคระบาดสัตว ในชวงระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๘  
ไมมีการควบคุมการเบิก – จาย วัคซีนและเวชภัณฑที่ดี ไมเก็บรักษาใหเปนระเบียบปลอดภัยและถูกตอง
ตามบัญชี  และเมื่อมีเจาหนาที่บริหารงานปศุสัตวประจําอําเภอตาง ๆ  ไดขอเบิกยาและเวชภัณฑแตไมได
จัดสรรให และปรากฏวามียาและเวชภัณฑหมดอายุ  จํานวน ๑๓๗ รายการ  ไมสามารถนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคของทางราชการได   ลงโทษลดขั้น  เงินเดือน  ๑  ขั้น 

๒๒. เจาพนักงานสัตวบาล  ๕  ไดรวมประเวณีกับภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูอ่ืน โดยความยินยอมของ
ฝายหญิง พฤติการณดังกลาวเปนการลวงละเมิดทางเพศภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูอ่ืน  ถือเปน
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ลงโทษปลดออกจากราชการ 

๒๓. เจาหนาที่บริหารงานธุรการ ๕  ไดปลอมลายมือชื่อของบุคคลอื่นเพื่อนําเอกสารไปใชสิทธิกูเงินประเภท
สินเชื่อสวัสดิการจากธนาคาร  แตไมไดอนุมัติเพราะเอกสารไมถูกตอง และถูกดําเนินคดีอาญาในความผิด
ที่เกี่ยวกับเอกสารจนไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  ลงโทษปลดออกจากราชการ  

 


	๑๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานสัตวบาล ๗ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้

