
 ข้อมูลการพิจารณาโทษทางวินัยของกรมปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
๑. นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวัคซีน และจัดท าบัญชีเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีนจ าหน่าย (ผช.๓๗) ได้ลงนามในแบบรายงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือนการผลิตวัคซีน
จ าหน่าย  (ผช.๓๗) ว่ามีวัคซีนคงเหลือตามบัญชีถูกต้องครบถ้วน โดยมิได้ท าการตรวจนับให้ถูกต้อง และมีวัคซีน
หมดอายุรวมอยู่ด้วย เป็นเหตุให้ยอดวัคซีนคงเหลือและหลักฐานการรายงานบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย (ผช.๓๗) ไม่ถูกต้อง ท าให้ราชการเสียหาย และเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ยังได้รับเงินค่า
จ าหน่ายวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยสุกรของทางราชการจ านวน ๑๑๒,๕๐๐ บาท แต่ไม่น าเงินส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ.๑๔) แล้วส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อมีการตรวจ
พบ จึงน าเงินดังกล่าวมาส่งคืนในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ออก 

๒. สัตวแพทย์ช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นกรรมการเก็บรักษาวัคซีนและควบคุมการเบิกจ่ายวัคซีน 
เป็นผู้จัดท ารายงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตวัคซีนน าหน่าย (ผช.๓๗) ว่ามีวัคซีนคงเหลือตามบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วน และลงนามในแบบรายงาน (ผช.๓๗) ว่ามีวัคซีนคงเหลือตามบัญชีถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ได้ตรวจนับ
ให้ถูกต้องตามบัญชี และมีวัคซีนหมดอายุรวมอยู่ด้วย เป็นเหตุให้ยอดวัคซีนคงเหลือและ หลักฐานการรายงาน
บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย (ผช.๓๗) ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
จ าหน่ายวัคซีนปูองการโรคปากและเท้าเปื่อยสุกรของทางราชการ จ านวน ๑๑๒,๕๐๐ บาท แม้ไม่ได้เป็นผู้รับ
เงินค่าวัคซีน แต่รายงานวัคซีนไม่ถูกต้อง ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน 

๓. สัตวแพทย์ช านาญงาน และ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นกรรมการเก็บรักษา
วัคซีน และควบคุมการเบิกจ่ายวัคซีนเป็นผู้จัดท ารายงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตวัคซีนจ าหน่าย (ผช.๓๗) 
ว่ามีวัคซีนคงเหลือตามบัญชีถูกต้องครบถ้วน และลงนามในแบบรายงาน (ผช.๓๗) ว่ามีวัคซีนคงเหลือตามบัญชี
ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ได้ตรวจนับให้ถูกต้องตามบัญชี และมีวัคซีนหมดอายุรวมอยู่ด้วย เป็นเหตุให้ยอดวัคซีน
คงเหลือและหลักฐานการรายงานบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย (ผช.๓๗) ไม่ถูกต้อง ลงโทษ
ภาคทัณฑ์ (มีเหตุบรรเทาโทษ)  

๔. นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ ๑. อนุมัติให้
ด าเนินการซ่อมรถยนต์โดยมีบางรายซ่อมซ้ าซ้อน บางรายการอยู่ในระยะประกันตามสัญญา แม้เป็นจ านวนเงิน
เพียงเล็กน้อยแต่ถือว่าไม่ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควร ๒. สั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเบนซิน ให้กับรถยนต์ซึ่งใช้
น้ ามันดีเซล แม้ลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายจะไม่ใช่ของตน แต่ก็เป็นผู้ถือใบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง จึงเป็นความ
บกพร่องในการไม่ใช้ความระมัดระวังในการเขียนใบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้ตรงกับรถยนต์ที่ใช้ และอาจเป็น
เหตุให้มีผู้ลักลอบน าใบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงดังกล่าวไปเติมรถยนต์ส่วนตัว ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 
๓ เดือน 

๕. เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ไม่ด าเนินการแจ้งหรือ 
น าอูฐที่ตายส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานใกล้เคียงที่มีสัตวแทพย์มาตรวจพิสูจน์ และจัดการ
เกี่ยวกับซากอูฐให้เป็นไปตามความเห็นสัตวแพทย์ ไม่จัดท ารายงานสัตว์ตายเพ่ือสอบหาข้อเท็จจริงตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์ ไม่จัดท าบัญชีหรือทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้รับโอนมาไว้เป็นหลักฐาน ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็น
เวลา ๑ เดือน 

๖. นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ได้จัดท า
รายงานอูฐตายของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
กล่าวคืออูฐหมายเลข ๖/๔๓ ตายเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ และอูฐหมายเลข ๑/๔๘ ตายเมื่อวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่รายงานว่าอูฐหมายเลข ๖/๔๓ ตายเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ และอูฐหมายเลข 
๑/๔๘ ตายเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ลงโทษภาคทัณฑ์ 



๗. ปศุสัตว์อ าเภอ(สัตวแทพย์อาวุโส) มีพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้วนปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุท าภัยซีต้า โดยไม่มีการมอบพันธุ์สัตว์หรือ
อาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดได้ แต่กลับน าเงินไปมอบให้เกษตรกรภาย
หลังจากผ่านพ้นภัยพิบัติไปแล้ว โดยไม่มีระเบียบของทางราชการที่ก าหนดให้ชวยเหลือเกษตรกรเป็นตัวเงิน 
ลงโทษไล่ออก 

๘. สัตวแพทย์ช านาญงาน เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ไม่จัดให้มีสมุดลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ ไม่จัดทะเบียนคุมวันท าการ วันลา และวันขออนุญาตไปราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ตามระเบียบฯว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ ลงโทษภาคทัณฑ ์

๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ระดับปริญญาโท เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เมื่อครบ
ก าหนดลาศึกษาแล้ว ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการอีกเลยจนถึงปัจจุบัน ลงโทษไล่ออก 

๑๐. นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ขณะรักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาฝึกงานและจัดงานเลี้ยงส่งนักศึกษาที่มาฝึกงานที่สถานี ในงาน
เลี้ยงมีการดื่มสุราและเบียร์ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณตีสอง ได้ใช้มือดึงคอเสื้อของนักศึกษาฝึกงานชาย จากนั้น
ได้ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟูา ๑ นัด ในทันทีที่ปล่อยคอเสื้อนักศึกษาชายคนดังกล่าว ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ นักศึกษา
ฝึกงาน และผู้ร่วมงานเลี้ยง ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน 

๑๑. สัตวแพทย์ช านาญงาน เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งสัตวแพทย์ ๔ ได้รับแต่งตั้งจากปลัดสุขาภิบาลให้เป็น
กรรมการตรวจรับการจัดซื้อที่ดินเพ่ือจัดท าเป็นบ่อขยะของสุขาภิบาล ได้ตรวจรั บที่ดินทั้งที่ทราบว่าที่ดิน 
ที่จัดซื้อแปลงดังกล่าวไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ อันเป็นการผิดเงื่อนไขการจัดซื้อท าให้ทางราชการ 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ ลงโทษไล่ออก 

๑๒.  ปศุสัตว์จังหวัด อ านวยการต้น ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ด าเนินการจัดซื้อสัตว์ปีก
พร้อมวัสดุอย่างอ่ืนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ได้สั่งให้กรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับทั้งที่ประธานกรรมการ
ไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ โดยในการส่งมอบสัตว์ปีกดังกล่าวผู้ขายไม่มีเอกสารใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และ
ใบรับรองผลการชันสูตรโรคมาแสดง ตามเงื่อนไขการจัดซื้อ ทั้งนี้เพ่ือให้ทันพิธีมอบสัตว์ปีกให้กับเกษตรกร แต่
เมื่อเกษตรกรได้รับสัตว์ปีกไปแล้ว สัตว์ปีกดังกล่าวแสดงอาการปุวยเป็นโรคระบาด ต้องท าลายตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ลงโทษภาคทัณฑ์ 

๑๓.  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ปศุสัตว์อ าเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับการจัดซื้อหญ้าแห้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เลี้ยง
โค-กระบือ ในท้องที่หลายอ าเภอ โดยตรวจรับไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ท าให้ผู้ขายไม่ต้อง
ช าระค่าปรับกรณีส่งมอบสิ่งของเกินก าหนดเวลาและสิ่งของที่ได้รับเป็นฟางแห้งไม่ใช้หญ้าแห้ง ตามที่ระบุใน
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เอกสารหลักฐานการมอบสิ่งของให้เกษตรกรไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
เนื่องจากมอบให้ผู้แทนชุมชนไปด าเนินการแทน ท าให้มีเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อบางรายได้รับสิ่งของไม่ ครบ
ตามจ านวนที่ระบุไว้ (รายที่ ๑๙ และ ๒๐ ในส่วนอ าเภอที่รับผิดชอบเกษตรกรได้รับครบถ้วน ส่วนรายที่ ๒๑ 
เป็นเพียงกรรมการตรวจรับไมได้รับผิดชอบในการมอบสิ่งของให้เกษตรกร) ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา 
๓ เดือน 

 สัตวแพทย์ช านาญงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อหญ้าแห้ง เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งขาดแคลนพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโค -กระบือ ในท้องที่หลายอ าเภอ โดย
ตรวจรับไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ท าให้ผู้ขายไม่ต้องช าระค่าปรับกรณีส่งมอบสิ่งของเกิ น
ก าหนดเวลาและสิ่งของที่ได้รับเป็นฟางแห้งไม่ใช้หญ้าแห้ง ตามที่ระบุในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง 
เอกสารหลักฐานการมอบสิ่งของให้เกษตรกรไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากมอบให้ผู้แทนชุมชนไป



ด าเนินการแทน ท าให้มีเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อบางรายได้รับสิ่งของไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ (รายที่ ๑๙ 
และ ๒๐ ไนส่วนอ าเภอที่รับผิดชอบเกษตรกรได้รับครบถ้วน ส่วนรายที่ ๒๑ เป็นเพียงกรรมการตรวจรับไม่ได้
รับผิดชอบในการมอบสิ่งของให้เกษตรกร) ลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน 

๑๔.  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ลงโทษให้ออกจากราชการ 
๑๕.  ปศุสัตว์อ าเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) กรณีลงนามในฐานะสัตวแทพย์ประจ าท้องที่ต้นทางใบขออนุญาต

น าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๔) เพ่ือเคลื่อนย้ายโค ๑๗ ตัว และออก
หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่นัดท าข้ึนเอง โดยระบุหมายเลขประจ าตัวสัตว์ทั้ง ๑๗ 
ตัวรวมกันในเอกสารฉบับเดียว ไม่ได้ออกใบรับรองการฉัดวัคซีนปูองกันโรคระบาดสัตว์เป็นรายตัวตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์ก าหนด เนื่องจากหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนหมด โดยส านักควบคุม ปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์ได้
ไม่จัดส่งให้เพิ่มเติม ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน 

๑๖.  ปศุสัตว์อ าเภอ(สัตวแพทย์อาวุโส) ได้รับอนุญาตให้เกษตรกรในพ้ืนที่ เคลื่อนย้ายโค จ านวน ๕๘ ตัว 
แต่มิได้ติดเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ เนื่องจากเครื่องติดเบอร์หูขัดข้องระหว่างปฏิบัติงาน ไม่สามารถใช้ได้ และ
มีเพียงเครื่องเดียว จึงแก้ไขปัญหาโดยได้ติดต่อประสานงานกับด่านกักกันสัตว์ให้ช่วยติดเบอร์หูให้ พร้อมทั้งได้
มอบเบอร์หูให้กับผู้เคลื่อนย้าย เพราะเห็นว่าเกษตรกรจะน าไปเลี้ยงเอง และไม่พบโรคระบาดสัตว์ ลงโทษ 
ว่ากล่าวตักเตือน 

๑๗.  ปศุสัตว์จังหวัด ได้มีการเรียกประชุมผู้แทนบริษัทผู้ประกอบการที่มีฟาร์มเลี้ยงสุกรลูกเล้าในเขต
จังหวัด และภายหลังการประชุมดังกล่าวได้ขอรับการสนับสนุนเงินจากผู้แทนบริษัท โดยคิดจากจ านวน
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรที่บริษัทขออนุญาตจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ในอัตราใบละ ๑๐๐ บาท รวม ๙๑ ใบ เป็นเงิน ๙,๑๐๐ บาท โดยอ้างว่าจะ
น าไปใช้สนับสนุนในโครงการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งผู้แทนบริษัทสมัครใจให้การสนับสนุนเงินจ านวน
ดังกล่าว แต่ผู้แทนบริษัทยังมิได้มอบเงินจ านวนดังกล่าวให้ ลงโทษว่ากล่าวตักเตือน 

๑๘. นายช่างเครื่องกลช านาญงาน เปลี่ยนวันลาพักผ่อนโดยขออนุญาตหัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
ด้วยวาจาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกขอยกเลิกวันลาพักผ่อนดังกล่าว และขออนุญาตใหม่ตามระเบียบการลา ลงโทษ
ว่ากล่าวตักเตือน 

๑๙.  สัตวแทพย์ช านาญงาน กรณีไม่ส่งเอกสารหลักฐานการรับจ่ายชีวภัณฑ์ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
บัญชีและนับชีวภัณฑ์ภายในก าหนดเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ลงโทษทัณฑ์บน 


