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(๑) 

บทคัดยอ 

ชื่อเรื่อง  การสอบสวนวินัยอยางรายแรงและไมรายแรง กรณีทุจริตเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ 
           เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
โดย นายกฤชฐา นาควิจิตร    ตําแหนง     นิติกรชํานาญการ 
กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม   กองการเจาหนาที 
กรมปศุสัตว      กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม   กองการเจาหนาท่ี 
กรมปศุสัตว      กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ป พ.ศ.255๙ - ๒๕๖๐ 

กรมปศุสัตวไดรับแจงจากศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตภาครัฐ (ศปท.) สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กลาวหาขาราชการกรมปศุสัตว ผูดํารงตําแหนง   
ปศุสัตวอําเภอ (สัตวแพทยอาวุโส) วามีพฤติการณทุจริตเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริโดยนําโค-กระบือ ของโครงการไปจําหนาย และมีพฤติการณเรียกใหเกษตรกรท่ีตองการโค-
กระบือของโครงการไปเลี้ยงจะตองนําเงินมามอบใหผูถูกกลาวหากอนจึงจะสามารถนําโค-กระบือของ
โครงการไปเลี้ยงได ซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวไดแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเบื้องตนมีมูลวาผูถูกกลาวหา กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและรายแรง ดังนี้ 

๑. ความผิดวินัยอยางไมรายแรง กรณีไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรฐับาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒. ความผิดวินัยอยางรายแรง กรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ
เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตตาม
มาตรา ๘๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

กรมปศุสัตวจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและไมรายแรงกับ
ผูถูกกลาวหา ซ่ึงจากผลการสอบสวน พบวา พฤติการณของผูถูกกลาวหา เปนกรณีไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ แตมิไดมีเจตนาทุจริตท่ีจะแสวงหาผลประโยชนโดยมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองจึง
ไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตาม
มาตรา ๘๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ แตไดรายงานเท็จตอ
ผูบังคับบัญชา โดยปกปดขอความรายละเอียดลูกโคในโครงการ จึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตาม
มาตรา ๘๓ (๑) ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตรารอยละ ๔ ของเดือน เปนระยะเวลา ๓ เดือน ตามมาตรา ๙๖ 
วรรคสี่แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบขอ ๖๗ (๒) หมวด ๖ ของกฎ 
ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 



 (๒) 

คํานํา 
 

วินัยของขาราชการมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไดบัญญัติขอกําหนดวินัยใหขาราชการพลเรือน
ยึดถือเปนแบบแผนในการควบคุมความประพฤติ เพ่ือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตนของขาราชการ 
ใหเปนแบบอยางท่ีดีทรงไว ซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการเปนท่ีเลื่อมใสและไดรับความเชื่อถือ
ศรัทธาจากประชาชนซ่ึงเม่ือมีกรณีสงสัยวาขาราชการผูหนึ่งผูใดอาจจะกระทําผิดวินัย ถูกกลาวหา 
หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวาปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบบกพรองในหนาท่ี
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงท่ีราชการ การ 4 5สอบสวนวินัยก็4 5เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเพียง
พอท่ีจะพิจารณาวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ
วินัยจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจใหลึกซ้ึงถึงรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ ผูปฏิบัติตอง 4 5วิเคราะหและใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ
ทางวินัยท่ีนาจะพิสูจนวาผูถูกกลาวหามีความผิดหรือบริสุทธิ์ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาความเห็น
การลงโทษวามีความเหมาะสมกับการท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัยมากนอยเพียงใด โดยตอง 4 5

ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของหลักความยุติธรรมและหลักความเปนธรรม ในการพิจารณาวาเปนกรณีรายแรง
หรือไมรายแรงเพ่ือปกปองและคุมครองผลประโยชนของรัฐ และในขณะเดียวกันก็ตองใหความเปนธรรม
ตอผู ท่ีถูกกลาวหา ซ่ึงยอมเปนประโยชนตอการสรางความนาเชื่อถือของการดําเนินการทางวินัย 
อันเปนกลไกสําคัญของทางราชการในการบริหารความยุติธรรมใหแกขาราชการ 

ผูขอรับการประเมินหวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานชุดนี้จะชวยเพ่ิมความรูเก่ียวกับวินัย 
และการรักษาวินัยใหกับขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน จรรยา และปฏิบัติตนให เหมาะสม 
กับความเปนราชการท่ีดี   

 
 

 กฤชฐา  นาควิจิตร 
 กันยายน ๒๕๖๐ 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
การสอบสวนทางวินัยคือการรวบรวมพยานหลักฐาน พิสูจนขอเท็จจริงและพฤติการณ

ตาง ๆ เพ่ือใหทราบความจริงในเรื่องท่ีมีการกลาวหา หรือพิสูจนเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหาใหไดความจริง
เพ่ือใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยเปนไปดวยความยุติธรรม  
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ดวยในการเสด็จพระราชดํา เน ินออกตรวจเยี ่ยมราษฎรของพระบาทสมเด ็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 ไดทรงทราบวามีราษฎร   
ผูยากจนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดําริ จํานวนมาก  
ตองเชาโค-กระบือไวใชแรงงานในราคาแพง และบางครั้งเมื่อจําหนายผลผลิตทางการเกษตรแลว 
ก็แทบไมเหลืออะไรเลย เพราะเงินที่ไดตองจายเปนคาเชาโค-กระบือเกือบหมด จึงทรงมีพระราชดําริ 
ใหกรมปศุสัตวจัดต้ังธนาคารโค-กระบือข้ึนในป พ.ศ.2522 เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูยากจนไดมีโอกาส 
มีโค-กระบือไวใชแรงงานเปนของตนเอง โดยการเชาหรือเชาซ้ือหรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือใหเกษตรกรมีโอกาส
ไดเปนเจาของโค-กระบือ ตอไป 1 

กรมปศุสัตวจึงไดนํากระบือของกรมปศุสัตว จํานวน 280 ตัว ไปใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูยากจนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดําริในทองท่ี
อําเภอสระแกว และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) เปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.2522  
โดยการใหเชาซ้ือและผอนสงใชใหกรมปศุสัตวภายใน 3 ป ซ่ึงขาวโครงการ 4 2ธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําร0ิ ไดแพรหลายออกไปในหนาหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และสื่อตาง ๆ 
จึงไดมีผู มีจิตศรัทธาติดตอขอบริจาคโค-กระบือใหแกกรมปศุสัตวอีกเปนจํานวนมาก เพ่ือนําไปใช 
ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ และตอมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหกรมปศุสัตวเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ ท้ังหมด โดยไดพระราชทาน 
พระราชทรัพยสวนพระองค ตลอดจนโค-กระบือ ท่ีมีผูนอมเกลาฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ใหแก 
กรมปศุสัตวเพ่ือนําไปดําเนินการธนาคารโค-กระบือ ใหเปนไปตามพระราชประสงคของพระองค 
ท่ีจะพระราชทานความชวยเหลือแกเกษตรกรผูยากจน ไดมีโอกาสใชโค-กระบือ ไปใชเพ่ือใหมีรายไดมาก
ข้ึน และมีความรมเย็นผาสุกในการดํารงชีพตลอดไป โครงการจึงขยายไปดําเนินงานในพ้ืนท่ีตาง ๆ  
อยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน   

ชื่อของธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ นี้ไดใชชื่อยอวา 0 "ธคก" 0  
และใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา 4 2Royal Cattle-Buffalo Bank for Farmers มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ  
คือ เพ่ือชวยใหเกษตรกรท่ียากจนท่ัวประเทศไดมีโค-กระบือ ไวใชแรงงานและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
เปนการชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ ่มขึ ้น โดยมีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีอธิบดี 
กรมปศุสัตวเปนประธานและหัวหนาฝายโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  

1 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ, ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ   
กรมปศุสัตว [Online], Available URL: 
http://royal.dld.go.th/index.php/component/content/article?layout=edit&id=260 สืบคน
เม่ือ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

                                                 

http://royal.dld.go.th/index.php/component/content/article?layout=edit&id=260%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
http://royal.dld.go.th/index.php/component/content/article?layout=edit&id=260%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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เปนเลขานุการ ซ่ึงเดิมการดําเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ เปนไป 
ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
พ.ศ.2547 แตตอมาถูกยกเลิกโดยระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคาร 
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.2556 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมปศุสัตว  
วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.2556  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ เปนแนวทางปฏิบัติโดยระเบียบดังกลาว มีการกําหนดอํานาจหนาท่ี
และกรอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
และถูกตองตามกฎหมาย  

เรื่องนี้ กรมปศุสัตวไดรับเรื่องรองเรียนกลาวหาจากศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ภาครัฐ (ศปท.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซ่ึงมีผูกลาวหาหรือสงสัย 
วาขาราชการกรมปศุสัตว ผูดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอ (สัตวแพทยอาวุโส) วามีพฤติการณทุจริตเงิน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ อธิบดีกรมปศุสัตวจึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนเรื่องดังกลาว เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ท่ีจะทําใหทราบ
รายละเอียดแหงกรณีวามีมูลท่ีควรตั้ งเรื่องดําเนินการทางวินัยหรือไม และจากผลการสืบสวน 
ของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานจึงนาเชื่อไดวา ผูถูกกลาวหามีพฤติการณเขาขาย
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไมรายแรง โดยการเรียกใหเกษตรกรท่ีตองการโค-กระบือ 
ของโครงการไปเลี้ยงจะตองนําเงินมามอบใหผูถูกกลาวหากอนจึงจะสามารถนําโค-กระบือของโครงการ 
ไปเลี้ยง เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย 
อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต และปฏิบัติงาน 
ไมเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร 
ตามพระราชดําริ พ.ศ.2547 โดยไมดําเนินการติดตามตรวจสอบ จัดทําทะเบียนสัตวใหเปนปจจุบัน  
และการดําเนินการตามสัญญากับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย  

กรมปศุสัตว พิจารณาแลวเห็นวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงและไมรายแรง จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและไมรายแรง
กับผู ถูกกลาวหา ซ่ึงผลการสอบสวนประกอบกับการชั่งน้ําหนักของพยานหลักฐานตาง ๆ พบวา 
พฤติการณของผูถูกกลาวหามิไดมีเจตนาโดยทุจริตท่ีจะแสวงหาผลประโยชนโดยมิควรไดโดยชอบสําหรับ
ตนเอง จึงไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
โดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ แตเนื่องจาก 
ผูถูกกลาวหามีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเปนการกระทําความผิดฐานไมปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และผูถูกกลาวหายังได
รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา โดยปกปดขอความรายละเอียดจํานวนลูกโค ซ่ึงไมตรงตอความเปนจริง  
ตามมาตรา ๘๓ (๑) ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง จึงเห็นควรลงโทษตัดเงินเดือนผูถูกกลาวหา 
ในอัตรารอยละ ๔ ของเดือน เปนระยะเวลา ๓ เดือน ตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบขอ ๖๗ (๒) หมวด ๖ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

ดังนั้น การรวบรวมพยานหลักฐานหรือการดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหทราบขอเท็จจริง 
และพฤติการณต าง ๆ ในเรื่อง ท่ีกลาวหา เ พ่ือพิสูจน เ ก่ียว กับเรื่อง ท่ีกลาวหาให ไดความจริ ง   
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ผูขอรับการประเมิน ตองศึกษาและวิเคราะหการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ ท่ีนาจะพิสูจนความ
จริงวาผูถูกกลาวหามีความผิดหรือบริสุทธิ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาความเห็นการลงโทษวามีความ
เหมาะสมกับการท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัยมากนอยเพียงใด โดยมิไดมุงท่ีจะลงโทษผูถูก
กลาวหาแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักความเปนธรรม หลักความรวดเร็ว และ
ปราศจากอคติในการพิจารณา ไมวาเปนกรณีรายแรงหรือไมรายแรงเพราะการดําเนินการทางวินัย
ขาราชการผูหนึ่งผูใด แมเพียงการตั้งเรื่องกลาวหาก็ยอมจะสงผลกระทบตอขาราชการและครอบครัวของผู
ถูกกลาวหาในทางออม 

 
๒. วัตถุประสงคในการศึกษา  

๒.๑ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหการรับฟงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ 
ทางวินัยท่ีนาจะพิสูจนวาผูถูกกลาวหามีความผิด หรือบริสุทธิ์ 

๒.๒ เพ่ือศึกษาการชั่งน้ําหนักของพยานหลักฐานตาง ๆ วามีแหลงท่ีมา คุณคาเชิงพิสูจน
ความสําคัญความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน เพ่ือนํามาพิจารณาลงโทษแกผูถูกกลาวหา 

๒.๓ เพ่ือศึกษาพฤติการณ และความรายแรงความผิด เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา
ความเห็นการลงโทษวามีความเหมาะสมกับการท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัยมากนอย เพียงใด 
 
๓. วิธีการศึกษา 

๓.๑ ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ี เ ก่ียวของ กับการดํา เนินการทางวินัย  
เชนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ.๒๕๕๖ ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชดําริ พ.ศ.2547 เปนตน 

๓.๒ ศึกษาข้ันตอน รูปแบบ หรือวิธีการสอบสวนผูถูกกลาวหา เพ่ือใหกระบวนการ
สอบสวนทางวินัยเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมาย เพ่ือใหไดความจริงท่ีถูกตองมากท่ีสุด 

๓.๓ ศึกษาวิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาท่ีราชการ การรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากพยานบุคคลท่ีรูเห็นการกระทําความผิดแลว  
บางกรณีอาจจําเปนตองสอบพยานแวดลอม หรือผู เ ก่ียวของดวย เพ่ือใหไดความจริงท่ีถูกตอง 
และเปนธรรมมากท่ีสุด 

 
๔. ขอบเขตการศึกษา 

ผูขอรับการประเมิน ไดทําการศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบและ
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการสอบสวนวินัย เพ่ือศึกษาและวิเคราะหพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และศึกษา
การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานตาง ๆ วามีความนาเชื่อถือเพียงพอท่ีจะนํามาพิจารณาลงโทษผูถูกกลาวหา
หรือเพียงพอใหไดขอยุติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือไม เพียงใด และเปนความผิดวินัยมาตราใด สมควร
กําหนดโทษในสถานใด และอัตราโทษเพียงใด 
 
๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

๑. ทําใหทราบถึงการรับฟงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย  
ซ่ึงนาจะพิสูจนวาผูถูกกลาวหามีความผิดหรือบริสุทธิ์ 



 
4 

๒. ทําใหทราบถึงการชั่งน้ําหนักของพยานหลักฐานตาง ๆ วามีแหลงท่ีมา คุณคา 
เชิงพิสูจนความสําคัญ ความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน เพ่ือนํามาพิจารณาลงโทษแกผูถูกกลาวหา 

3. ทําใหทราบถึงพฤติการณและความรายแรงความผิด เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา
ความเห็นการลงโทษวา มีความเหมาะสมกับการท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัยมากนอย เพียงใด 
 



บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี  กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 
  การดําเนินการทางวินัยมิไดมุงเนนท่ีจะลงโทษผู ถูกกลาวหาหรือผูกระทําความผิด  
แตเปนกระบวนการคนหาความจริง เพ่ือใหผูถูกกลาวหาไดพิสูจน และตอสูตามขอกลาวหา ซ่ึงอาจมีท้ังจริง
และเท็จอยูดวย ผูปฏิบัติงานตองมีความรอบรู มีคุณธรรม และตองมีความกลาหาญ ซ่ึงผูขอรับการประเมิน  
ไดทําการศึกษาจากหลักการแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 
๑. แนวคิด และทฤษฎ ี

การศึกษาหลักการของแนวคิด ทฤษฎี จะทําใหตระหนักถึงความถูกตองเหมาะสม 
ตามเหตุผลของการกระทําท่ีควรจะเปน เพ่ือนํามาเปนหลักการในการปฏิบัติงาน และการใชดุลยพินิจ 
ไดอยางมีมาตรฐาน ซ่ึงไดทําการศึกษาหลักการท่ีสําคัญ คือ 

๑.๑ หลักความยุติธรรม (JUSTICE) 

ความยุติธรรม ถือไดวาเปนคุณธรรมหลักของนักกฎหมายท่ีทุกคนตองมีในประมวล
กฎหมายของจักรพรรดิจัสติ เนียน ไดกลาวเอาไว ในบทแรกของมูลบทนิติศาสตร  ( Institute)  
วาความยุติธรรม คือ เจตจํานงอันแนวแนตลอดกาล ท่ีจะใหแกทุกคนในสวนท่ีเขาพึงจะได ๒ 

หลักความยุติธรรม (JUSTICE)ใหความสําคัญกับเรื่องการไมกระทําการตามอําเภอใจ 
การไมเลือกปฏิบัติ  ความเสมอภาคและความเทียมกัน จึงเปนท่ีมาของหลักการไมมีสวนไดเสีย 
ของเจาหนาท่ี สาระสําคัญ คือ เจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานจะตองไมมีผลประโยชนสวนตัว หรือไมมี 
สวนไดเสีย ในเรื่องท่ีตนเองมีหนาท่ีในการพิจารณาตัดสิน และจะตองเปนอิสระจากการถูกแทรกแซง 
ท่ีจะสงผลใหขาดความเปนกลางในการตัดสินใจ เพื่อดํารงไวซึ่งความไววางใจหรือความนาเชื ่อถือ 
เพราะหากผูปฏิบัติงานหรือผูพิจารณาตัดสินมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีตัดสินคูความยอมจะเกิดความสงสัย 
วาตนเองจะไมไดรับความเปนธรรมจากคดีท่ีอยูระหวางการพิจารณา ๓ 

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับวินัยจะตองตั้งม่ันอยูในหลักการนี้ เพ่ือดํารงไวซ่ึงเกียรติยศ 
และศักด์ิศรี เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ความศรัทธาและไดรับความไววางใจจากหนวยงาน ผูถูกกลาวหา 
หรือผูกลาวหา รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
๑.๒ หลักความเปนธรรม (FAIRNESS) 

หลักความเปนธรรม (FAIRNESS) ในทางปรัชญาอาจเปนสิ่งท่ีเปนนามธรรมท่ียาก 
จะชี้วัดจัดการได โดย Plato (427-347 กอน ค.ศ.)๔ นักปราชญชาวกรีก ไดใหแนวความคิดเรื่องความเปน
ธรรมไววา หมายถึงการใหตามสวนท่ีพึงไดรับ เนื่องจากคนแตละกลุมในสังคมนั้นจะทําหนาท่ีแตกตางกัน  
จึงควรไดรับผลตอบแทนตางกัน จึงจะเปนความยุติธรรมหรือความเปนธรรม 

๒ ปรีดี  เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งท่ี ๑๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือนตุลา ๒๕๕๕), หนา๓๔๒. 
๓  วิชา มหาคุณและคณะ, เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการ เรื่องจริยธรรมใน

วิชาชีพ วิกฤตหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๘ มีนาคม ๒๕๕๖, หนา ๒-๓. 
๔ ธีระ สินเดชารักษ อรอุมา เตพละกุล และจุฑาศินี ธัญประณีตกุล, “ความเปนธรรมทางสังคม: 

ความพยายามช้ีวัดและวิเคราะหในเชิงตัวเลข”, วารสารธรรมศาสตร, 35, 1 (2559), หนา 169. 

                                                 



 ๖ 

การสอบสวนทางวินัย ถือวาเปนข้ันตอนในการเตรียมการ เพ่ือจัดใหมีคําสั่ง 
ทางปกครอง ซ่ึงการดําเนินการใด ๆ จะตองเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมาย เม่ือกฎหมายได
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนไวอยางไรก็ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนนั้น 
ใหครบถวน เพราะหากผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนไดกระทําผิดวินัยจริง ผลคือตองออก 
คําสั่งลงโทษ คําสั่งจึงเปน “คําสั่งทางปกครอง” ซ่ึงหากการดําเนินการทางวินัยหรือการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนไมชอบมาตั้งแตตน ยอมสงผลกระทบทําใหคําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมายไปดวย 

การดําเนินการทางวินัย จึงตองมีกระบวนการท่ีถูกตองตามกฎหมาย (DUE PROCESS 
OF LAW) ตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง เพราะเม่ือไมมีกฎหมายก็ยอมไมมี
อํานาจนั่นเอง สอดคลองกับหลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW) หรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย 
เปนหลักพ้ืนฐานแหงกฎหมายท่ีเกิดจากการคนหาหลักการปกครองท่ีดีท่ีสุดของเพลโต (Plato 429-348 
B.C.) ผูท่ีเคยเสนอแนวความคิดวาการปกครองท่ีดีท่ีสุด คือ การปกครองโดยราชาปราชญ (Philosopher King) 
ซ่ึงผูท่ีจะเปนผูปกครองหรือราชาจะตองเปนท้ังคนเกงและคนดีคุณธรรม ปกครองบานเมืองดวยความถูกตอง
ชอบธรรม แตสุดทายแลวเพลโตก็ไมสามารถหาคนท่ีสมบูรณแบบพอท่ีจะเปนราชาปราชญได ในท่ีสุดเพลโต 
จึงใหความสําคัญกับกฎหมาย โดยเสนอวากฎหมายเปนสิ่งสูงสุดและการปกครองจะตองดําเนิน 
ตามกฎหมาย หากสังคมสามารถสรางระบบกฎหมายท่ีดีและเปนธรรมข้ึนมาใหคนประพฤติปฏิบัติตามได 
แมแตคนชั่วยังอาจมีทางทําความดีข้ึนมาได ๕ 

กฎหมายจึ ง เปน อีกเครื่ อง มือหนึ่ ง ท่ีจะสร างหลักประกันความเปนธรรม 
ใหแกขาราชการท่ีจะถูกดําเนินการทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนจะตองทําการสอบสวนและพิจารณา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด หรือกอนทําคําวินิจฉัยจะตองมีการแจงสรุป
ขอเท็จจริงท่ีพิจารณาไดใหคูกรณีทราบกอน หรือใหโอกาสผูท่ีถูกกลาวหาไดโตแยงแสดงหลักฐานของตน  

 
๑.๓ หลักความรวดเร็ว (PROMPT) 

หลักความรวดเร็ว (PROMPT) มาจากหลักการพิจารณาคดีอาญา ซ่ึงเปนหลักการ
สําคัญท่ีท่ีจะใหความคุมครองผูตองหาหรือจําเลยไมใหถูกดําเนินคดีเนิ่นนานเกินความจําเปน ตามสุภาษิต
กฎหมายท่ีวา “ความยุติธรรมท่ีลาชา คือ การปฏิเสธความยุติธรรม”  

ในการสอบสวนวินัยขาราชการผูใด กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยมีระยะเวลาท่ีแนชัด นับแตวันท่ีประธานกรรมการ
รับทราบคําสั่ง เพราะแมเพียงการตั้งเรื่องกลาวหาก็ยอมจะสงผลกระทบตอขาราชการผูนั้น เชน สิทธ ิ
และเสรีภาพ หรือประโยชนอื ่น เชน การเลื ่อนขั ้นเงินเดือน กฎหมายจึงตองคุมครองประโยชน 
ของผูถูกกลาวหาหรือผูมีสวนไดเสีย รวมถึงหนวยงานราชการ รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการคุมครอง
พยานหลักฐานไมใหสูญหายตามกาลเวลา และเพ่ือคุมครองสังคมโดยรวมใหเกิดความสงบเรียบรอยอีกดวย 
 

 
 
 

๒. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

๕ ธานินทร  กรัยวิเชียร, หลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW), [Online], Available URL: 
http://www.nrlcthailand.org/nrlc2013/download/RulesOfLaw_20150807.pdf, สืบคนเม่ือ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
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 ๗ 

ขาราชการเปนตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการท่ีตองติดตอประชาชน จึงตองประพฤติ
หรือปฏิบัติตนใหประชาชนเชื่อถือ และไววางใจ เพ่ือใหเปนท่ีศรัทธาของประชาชน และเม่ือขาราชการ 
มีวินัยดี ก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน
ของรัฐ ซ่ึงวินัยมีความหมายใน  ๒ ลักษณะ คือ 

๑. ระเบียบ แบบแผน หรือกฎเกณฑ การควบคุมความประพฤติท่ีกําหนดใหขาราชการ
ตองยึดถือปฏิบัติ  

๒. ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา วาสามารถควบคุมตนเองใหอยูใน กรอบของวินัย
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายได 

ผูขอรับการประเมินจึงตองทําความเขาใจถึงรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหกระบวนการสอบสวนวินัย เปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมาย 4 6จึงตองศึกษา
จากกฎหมายท่ีเก่ียวของ46 46ดังตอไปนี้ 

 
2.1  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เปนกฎหมายหลัก 

ท่ีกําหนดกฎเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาท่ีฝายปกครอง เชน ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับ
กระบวนการออกคําสั่งทางปกครอง และเพ่ือใหการใชบังคับกฎหมายปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มีมาตราท่ีสําคัญ ไดแก 

มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องใดไว
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวา
หลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 27 ใหเจาหนาท่ีแจงสิทธิและหนาท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
ใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี 

มาตรา 30 ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณีเจาหนาท่ีตองให
คูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน 
ของตน 

มาตรา 37 คําสั่งทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครอง 
เปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวยและเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย  

(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  
(2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง  
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
 
๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เปนกฎหมายท่ีกําหนด

บทบาท ภารกิจของขาราชการพลเรือนใหเหมาะสมกับทิศทางการบริหารราชการ และมีบทบัญญัติ
ขอกําหนดวินัยไวในหมวด ๖ และหมวด ๗ เพ่ือใหขาราชการยึดถือเปนแบบแผนในการควบคุมความประพฤติ
ใหปฏิบัติตนใหเปนขาราชการท่ีดี มีมาตราท่ีสําคัญ ไดแก 

 
 
มาตรา ๔๕ ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้ 



 ๘ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวน
ราชการระดับกระทรวง กรม และตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร 

(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีตํ่ากวาระดับกรม 
และตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงท่ีจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามท่ี ก.พ. กําหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น 

(๔) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ไดแก ตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนง
ประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ท้ังนี้ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา 
๖๖ ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๑๐) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญ
การตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา หรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

มาตรา ๘๐ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการ
ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตว สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  

มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
...ฯลฯ... 

มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความ ซ่ึงควรตองแจง 

ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
มาตรา ๘๕  การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหาย 

อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 
...ฯลฯ... 

มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษ ทางวินัย เวนแต
มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก 
มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําสั่ ง ผูสั่ งลงโทษ 

ตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  
โดยในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 



 ๙ 

มาตรา ๙๐ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผู  ใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  

ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใดละเลยไมปฏิบัติ
หนาท่ี ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  

มาตรา ๙๒ ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวากรณี 
มีมูล ถาความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน  
ใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจ ุ 
ตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหาได กระทําผิดตามขอกลาวหาใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ 
ตามควร แกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูก
กลาวหา ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหาให ผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุติเรื่อง 

มาตรา ๙๓ ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวากรณีมีมูล  
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ัง 
รับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวน
และความเห็นตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  

ถาผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหาไมได กระทําผิด 
ตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการ ตอไป
ตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี 

มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี 
ใหเหมาะสมกับความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับ 
การลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอํานาจสั่ง
ลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไป ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผู ใดกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง ใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอน 
จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 
 
 
 
 

2.3 กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ เปนกฎหมายท่ีออกตามในมาตรา ๘ (๕) 

มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๕ ของพระราชบัญญัติ



 ๑๐ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดวย ๑๐ หมวด และบทเฉพาะกาล รวมท้ังสิ้น ๙๘ ขอ 
เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงวิธีการดําเนินการทางวินัย การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน การสั่งยุติเรื่อง 
ลงโทษหรืองดโทษ เปนตน  เชน 

ขอ ๒ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด
วินัยผูบังคับบัญชาของผูนั้นมีหนาท่ีตองรายงานตามลําดับชั้นใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจ ุ
ตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว โดยทําเปนหนังสือ ซ่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อผูกลาวหา (ถามี) 
(๒) ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(๓) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวหาหรือเปนท่ีสงสัยวากระทําผิดวินัย 
(๔) พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของเทาท่ีมี 
ขอ ๕ เม่ือไดรับรายงานตามขอ ๒ หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ วามีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย 
ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยเร็ว 

(๑) พิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 
(๒) ดําเนินการสืบสวนหรือสั่งใหดําเนินการสืบสวน และพิจารณาวากรณีมีมูลท่ีควร

กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ในการนี้ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
อาจสืบสวนเองหรือใหขาราชการพลเรือนสามัญหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของดําเนินการสืบสวนแลว
รายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวา 
กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการ
ตอไปตามหมวด ๓ ถาพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการตอไปตามหมวด ๔ แตถาพิจารณาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ใหยุติเรื่อง 

ขอ ๑๑ เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไดดําเนินการตามขอ ๑๐ 
แลวใหพิจารณาสั่งหรือดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง 
ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง โดยทําเปนคําสั่งตามขอ ๖๖ 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหสั่งลงโทษภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๙๖ และท่ีกําหนดไว 
ในขอ ๖๗ โดยทําเปนคําสั่งตามขอ ๖๙ 

(๓) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ 
จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ ก็ได โดยทําเปนคําสั่ง 
งดโทษตามขอ ๗๑ 

(๔) ในกรณีท่ีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการตามหมวด ๔ 
ตอไป 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๒ ตองดําเนินการสอบสวน รวบรวมขอเท็จจริง   
ขอกฎหมาย  และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ
รับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา แลวเก็บรวบรวมไวในสํานวนการสอบสวน และทํารายงานการสอบสวน
พรอมความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ท้ังนี้ ตองใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง 



 ๑๑ 

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๕ และขอ ๖ ปรากฏวากรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
เพ่ือดําเนินการสอบสวนตอไป 

ขอ ๒๗  ใหประธานกรรมการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีประธานกรรมการรับเรื่องตามขอ ๒๑ (๒) และ (๓) ในกรณีท่ีไมอาจจัดประชุมได
ภายในกําหนดใหรายงานเหตุผลและความจําเปนใหผูสั่ งแตง ต้ังคณะกรรมการสอบสวนทราบ 
ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสอบสวนกําหนดประเด็น 
และวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ขอ ๒๘  เม่ือไดวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๒๗ 
แลวใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) รวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
(๒) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 
(๓) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหา 
(๔) พิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
(๕) ทํารายงานการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ขอ ๓๒  ในการสอบปากคํา หามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสอบปากคํา เวนแตเปนบุคคล 

ซ่ึงกรรมการสอบสวนท่ีทําการสอบปากคําอนุญาตใหอยูในท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชนในการสอบสวน  
หรือเปนทนายความหรือท่ีปรึกษาของผูถูกกลาวหาตามจํานวนท่ีกรรมการสอบสวนท่ีทําการสอบปากคํา
เห็นสมควรใหเขามาในการสอบปากคําผูถูกกลาวหา 

ขอ ๓๘  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยาน 
หลักฐานท่ีเก่ียวของ ตามขอ ๒๘ (๑) แลว ใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณา 
ทําความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวนหรือไม ถาคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวน ใหรายงานผลการสอบสวนพรอมความเห็น
เสนอตอผูสั ่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แตถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจากขอเท็จจริง  
ขอกฎหมายรวมท้ังพยานหลักฐานท่ีรวบรวมไดเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องท่ีสอบสวนใหแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน 
และไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด 

ขอ ๔๐  การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
ใหทําเปนบันทึกระบุขอเท็จจริงและพฤติการณของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร  
เปนความผิดวินัยในกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยจะระบุชื่อพยาน 
ดวยหรือไมก็ได รวมท้ังแจงใหทราบสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา 
เปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐาน 
นั้นมาได แลวแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ 

บันทึกตามวรรคหนึ่ง ใหทําตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยใหทําเปนสองฉบับ 
มีขอความตรงกัน ใหประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนัน้ดวย 

ขอ ๔๕ ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาดวยวาไดกระทําผิด
ตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด 



 ๑๒ 

คณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งไปในคราวเดียวกันกับท่ีไดดําเนินการ
ตามขอ ๔๑ ก็ได 

ขอ ๖๗ โทษสําหรับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ตามมาตรา ๙๖ ท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งลงโทษได มีดังตอไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับใน

วันท่ีมีคําสั่งลงโทษเปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับใน

วันท่ีมีคําสั่งลงโทษ 
การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถาจํานวนเงินท่ีจะตองตัดหรือลดมีเศษไมถึง

สิบบาทใหปดเศษท้ิง 
 ๒.๔ ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ 

เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.2547๖ เปนกฎหมายท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติ อํานาจหนาท่ี 
และกรอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ เง่ือนไขการใหบริการ  
การควบคุมและติดตาม การขอจําหนายสัตว การรับบริจาคสัตวและขอกําหนดอ่ืนเพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามกฎหมาย ไดแก 

ขอ 8  การใหบริการโคหรือกระบือของ ธคก. มี 425 วิธี42 ดังนี้ 
(1) การใหยืมเพ่ือการผลิต 
(2) การใหเชาซ้ือ  
(3)  การใหยืมพอพันธุ 
(4) การใหเชาเพ่ือใชแรงงาน 
(5) การใหบริการอ่ืนๆ  
ขอ ๙ การใหยืมเพ่ือการผลิต หมายความวา การใหเกษตรกรผูยากจนยืมแมโค 

หรือแมกระบือของ ธคก. โดยมีเง่ือนไขวา เม่ือลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกมีอายุครบ ๒ ปแลว ใหเกษตรกร 
ผูยืมสงลูกโคหรือลูกกระบือนั้นคืน ธคก. เพ่ือใหปศุสัตวจังหวัดนําไปใหบริการแกเกษตรกรรายอ่ืน 
หรือจําหนายเพ่ือนําเงินสง ธคก. สวนลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดใหมในลําดับถัดไป จะตกเปนของเกษตรกร 
ผูยืม เม่ือสัญญายืมมีอายุครบ ๕ ป ใหแมโคหรือแมกระบือดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผูยืม 
พรอมลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดใหมในลําดับท่ี ๒, ๓, ๔, ... หากเกษตรกร ผูยืมทําสัญญายืม 
แมโคหรือแมกระบือไป ๓ ปแลว ไมมีลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรก ซ่ึงตองคืนแก ธคก.  ธคก.จะถอน 
การใหยืมและเกษตรกร และผูยืมจะตองนําแมโคหรือแมกระบือท่ียืมดังกลาวนั้นสงคืน เพ่ือใหปศุสัตว
จังหวัดนําไปใหบริการแกเกษตรกรรายอ่ืนยืมตอไป เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนความบกพรองทางระบบ
สืบพันธุของแมโคหรือแมกระบือ ไมใชเปนความบกพรองท่ีเกิดจากเกษตรกรผูยืม ใหทดแทนแมโค 
หรือแมกระบือใหเกษตรกรผูนั้น และทําสัญญาใหม  

หากเกษตรกรผูยืม ยืมแมโคหรือแมกระบือไป และแมโคหรือแมกระบืออยูระหวาง 
การตั้งทองในระยะเวลาครบกําหนด 3 ป ธคก. อนุโลมใหเกษตรกรยืมตามสัญญายืมตอไป  
หรือหากเกษตรกรผูยืมไดลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดตัวแรก ตอมาลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกนั้นตาย 

๖ ยกเลิกโดย ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดําริ พ.ศ.2556 ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรมปศุสัตว วาดวย
การดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.2556 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 

                                                 



 ๑๓ 

หรือสูญหายกอนครบกําหนดสงคืน ธคก. ใหเกษตรกรผูยืมนําลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดลําดับถัดไป  
เม่ือมีอายุครบสองปนําสง ธคก. แทนลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกท่ีตายหรือสูญหายนั้น 

ขอ ๑๔ คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีสมควรไดรับความชวยเหลือจาก ธคก. มีดังนี้  
1. เปนเกษตรกรมีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปบริบูรณข้ึนไป 
2. มีอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน หรือเลี้ยงสัตว 
3. มีฐานะยากจน โดยมีรายไดไมถึงเกณฑ จปฐ. ๑ (ฉบับท่ีเปนปจจุบัน) ของกรรมการ

พัฒนาชุมชน ซ่ึงจะนํารายไดมาประกอบการพิจารณา  
4. มีความประพฤติดี และยินดีใหความรวมมือกับทางราชการ 
5. ยังไมเคยไดรับโคหรือกระบือจากโครงการอ่ืนๆมากอน 
6. มีความเหมาะสมและสามารถท่ีจะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได 
ขอ 15 ใหเกษตรกรมีความประสงคจะขอรับบริการ กรอกแบบตามท่ีกําหนดแสดงความ 

จํานงในการขอรับบริการ โดยมีผูรับรองคุณสมบัติ ประกอบดวย  
1. ประธานองคการบริหารสวนตําบล 
2. กํานันหรือผูใหญบาน ท้ังนี้ ฐานะยากจน ซ่ึงจะนํารายไดมาประกอบการพิจารณา 

ขอใหกรมการพัฒนาชุมชน (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/ก่ิงอําเภอ) รับรองรายไดแนบมาดวย  
และสงแบบแสดงความจํานงของ เกษตรกร ใหปศุสัตวจังหวัด 

ใหปศุสัตวจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ทําหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบ 
และคัดเลือกเกษตรกรท่ีแจงความประสงคจะเขารวมโครงการ และมีคุณสมบัติตามขอ 14 โดยรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกรดังกลาว แลวเสนอสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
สภาพ สถานะ ความเหมาะสม เพ่ือเสนอ ธคก. พิจารณาใหความชวยเหลือตอไป 

ขอ 16 ใหเกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือก ตามขอ 15 ทําสัญญากับกรมปศุสัตว ตามแบบ 
ท่ี กําหนดไวทายระเบียบนี้ โดยใหปศุสัตวจังหวัดเปนผู มีอํานาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว  
และจะตอง มีผูคํ้าประกัน ซ่ึงเปนกํานันหรือผูใหญบาน หรือบุคคลท่ีเชื่อถือไดในทองถ่ินรวมลงนาม 
เปนผูคํ้าประกัน ในสัญญาคํ้าประกัน 

ขอ 18 ในกรณีท่ีผูทําสัญญาถึงแกกรรมดวยเหตุใดก็ตาม ใหสิทธิหนาท่ีและความรับผิด 
ตามสัญญาตกทอดแกทายาทโดยชอบดวยกฎหมาย และใหคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรตาม ขอ15 พิจารณาดําเนินการตามขอ 15 และขอ 16 โดยอนุโลม 

ขอ ๒๐ ใหเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายจากปศุสัตวจังหวัด จัดทํา
ทะเบียนสัตวของ ธคก. ท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และติดตามดูแลสุขภาพโค-กระบือ โดยสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังการดําเนินการปองกันโรคสัตวตามระยะเวลาท่ีจําเปน  

 
ขอ ๒๑ ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําทะเบียนสัตวของ ธคก. ท่ีอยูในจังหวัดนั้น  
ขอ ๒๓ การดูแลสุขภาพ กําจัดพยาธิ และรักษาพยาบาล โคหรือกระบือ ของ ธคก.  

ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ใชเวชภัณฑและยากําจัดพยาธิจากงานบริการรักษาโรคสัตว หรือโครงการอื่น
ดําเนินการ แตถาไมมีหรือไมเพียงพอ ใหทําประมาณการขอรับการสนับสนุนจาก ธคก. กรมปศุสัตว
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยใหแจงจํานวนโค-กระบือและปริมาณท่ีตองการดวย ท้ังนี้ ใหมีการ 
กําจัดพยาธิในโคและกระบือของ ธคก. ปละ ๒ ครั้ง  

ขอ ๒๗ การขอจําหนายสัตวซ่ึงตายหรือสูญหายออกจากทะเบียนสัตวของ ธคก.  
ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๓ คน เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจําหนายสัตว  
ในกรณีตางๆ จาก ธคก. กรมปศุสัตว  



 ๑๔ 

ขอ ๒๘ ในกรณีโคหรือกระบือของ ธคก. กรมปศุสัตว ตาย  
(๑) ใหปศุสัตวจังหวัดแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการชันสูตรซาก โดยจัดทําใบชันสูตรซาก 

วาตายดวยสาเหตุใด แลวดําเนินการจําหนายซากหรือจําหนายหนัง หากซากไมเหมาะสมท่ีจะใหบริโภค 
หรือไมไดจําหนายหนัง ใหชี้แจงเหตุผลและระบุดวยวาทําลายซากโดยวิธีใด (ฝง, เผา หรืออ่ืนๆ) 

(3) ใหคณะกรรมการตามขอ 27 สอบสวนขอเท็จจริงวา โค-กระบือตาย เนื่องจาก 
เหตุสุดวิสัย หรือความประมาทของเกษตรกร 

(4) ใหปศุสัตวจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบสัตวของ ธคก. จัดสงใบชันสูตร
ซาก สําเนาใบสงเงินคาจําหนายซากหรือจําหนายหนัง เงินคาชดใชความเสียหายหากเกิดจากความ
ประมาท และบันทึกของคณะกรรมการสอบสวนไปยังผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขภาพ
อนามัย ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติจําหนายบัญชี เม่ือผูอํานวยการสํานักสุขศาสตร
สัตวและสุขภาพอนามัย อนุมัติแลวตองรายงานผลให ธคก. กรมปศุสัตวทราบเพ่ือดําเนินการตอไป  

ขอ ๒๙ ในกรณีโค หรือ กระบือ ของ ธคก. กรมปศุสัตว สูญหาย  
(๑) ใหเกษตรกรแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ แลวคัดสําเนาบันทึกแจงความสงปศุสัตว

จังหวัด เพ่ือแจงสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขภาพอนามัย โดยใหรายงานผลการติดตามทุกระยะอยางนอย 
เดือนละ ๑ ครั้ง เปนเวลา ๖ เดือน  

(๒) ใหคณะกรรมการตามขอ ๒๗ สอบสวนขอเท็จจริงวา โค-กระบือสูญหาย เนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยหรือความประมาทของเกษตรกร 

(๓) ใหจัดสงบันทึกคณะกรรมการสอบสวน สําเนาใบนําสงเงินคาชดใชความเสียหาย 
หากเกิดจากความประมาทของเกษตรกร ไปยังผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขภาพอนามัย  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แลวใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขภาพอนามัยรายงานผลให ธคก.  
กรมปศุสัตวทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอ ๓๐ ในกรณีเกษตรกรประสงคจะขอซ้ือโคหรือกระบือ ของ ธคก. ใหปศุสัตวจังหวัด
ดําเนินการ ดังนี้  

(๑) การขอจําหนายสัตวใหคํานึงถึงสภาพของโคหรือกระบือขณะท่ีเกษตรกรเสนอซ้ือ 
และราคาของโคหรือกระบือในทองตลาดขณะนั้น โดยใหประเมินราคาขายโคหรือกระบือ ตามระเบียบ 
กรมปศุสัตววาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเพ่ือจําหนายและราคาปศุสัตวฉบับปจจุบัน  

(๒) ใหจัดสงบันทึกการประเมินราคา ประกอบคําขอซ้ือโคหรือกระบือของเกษตรกร
พรอมท้ังผลการพิจารณาความเหมาะสม เสนอไปยังผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขภาพอนามัย
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ  

(๓) เม่ือผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขภาพอนามัยอนุมัติแลว ใหเรียกเก็บ 
คาซ้ือโคหรือกระบือจากเกษตรกรผูขอซ้ือท้ังหมด แลวนําสง ธคก. และมอบกรรมสิทธิ์โค หรือกระบือ 
ใหเกษตรกรท่ีขอซ้ือไดและผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขภาพอนามัย รายงานผลให ธคก.  
ทราบเพ่ือจําหนายทะเบียน  

ขอ ๓๒ ใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขภาพอนามัย อนุมัติเรื่องตางเก่ียวกับ ธคก. ดังนี้ 
(๑) การเปลี่ยนเกษตรกรคูสัญญาจากขอ ๘ (๑) (๓) และ (๔) โคหรือกระบือจากเกษตรกร 

รายเกาเปนเกษตรกรรายใหมแทน หรือเปลี่ยนสัญญาขอ ๘ (๑) (๓) และ (๔)  เปนสัญญาเชาซ้ือโค 
หรือกระบือแทน  

(๒) การจําหนายทะเบียนลูกโคหรือลูกกระบือ กรณีเกษตรกรยืมโคหรือกระบือ 
เพ่ือการผลิต แลวไดรับมอบลูกโคหรือลูกกระบือ เปนกรรมสิทธิ์ของตนตามสัญญายืมโค-กระบือ  
เพ่ือการผลิต 



 ๑๕ 

(๓) การจําหนายทะเบียนแมโคหรือแมกระบือ กรณีเกษตรกรยืมหรือเชาซ้ือโค 
หรือกระบือ แลวแตกรณี แลวไดโคหรือกระบือเปนกรรมสิทธิ์ของตนตามสัญญา  

(๔) การจําหนาย และจําหนายออกจากทะเบียน ซ่ึงโคหรือกระบือหรือลูกโค 
หรือลูกกระบือ กรณีสัตวตายซ่ึงตรวจสอบแลววาไมมีบุคคลใดตองรับผิด  

(๕) การจําหนาย และจําหนายออกจากทะเบียนของธนาคารโค-กระบือ กรณีเกษตรกร
ประสงคจะขอซ้ือโคหรือกระบือของธนาคารโค-กระบือ รวมท้ังลูกโคหรือลูกกระบือ ท่ีเปนกรรมสิทธิ์ 
ของธนาคารโค-กระบือ  

ท้ังนี้ เม่ือดําเนินการแลวใหรายงานผลให ธคก. กรมปศุสัตว เพ่ือจําหนายทะเบียนตอไป 
ขอ 41 กรณีโคหรือกระบือของ ธคก. ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

ตางๆ (อุทกภัย, วาตภัย, ฟาผา, ไฟไหมปา, ภาวะอากาศหนาวจัดหรือรอนจัด และอ่ืนๆ ) ใหเจาหนาท่ี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ีได รับมอบหมาย แจงเหตุใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยดวน  
และใหถือปฏิบัติตามขอ 27 ของระเบียบนี้โดยอนุโลม 



บทท่ี ๓ 
ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

 
กระบวนการดําเนินการทางวินัย เปนการดําเนินการทางปกครองท่ีมีกฎหมายบัญญัติ

ข้ันตอนในการดําเนินการเอาไวอยางชัดแจง ผูขอรับการประเมินจะตองดําเนินการใหอยูภายใตกรอบ 
ท่ีกฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด เนื่องจากกระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการสําคัญอาจนําไปสู 
การออก “คําสั่งลงโทษทางวินัย” แกผูกระทําผิดวินัย ดังนั้น จึงตองดําเนินการใหถูกตองและครบถวน 
ทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว มิฉะนั้นคําสั่งลงโทษทางวินัยอาจเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
ท่ีอาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไดในท่ีสุด 
 
๑. ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย 

๑. การตั้งเรื่องกลาวหาและขอกลาวหา เม่ือมีการกลาวหา หรือรองเรียนกลาวโทษ  
หรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีการกระทําท่ีเปนความผิดวินัยตามท่ีกําหนดไว
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
มีหนาท่ีตองรายงานตามลําดับชั้นใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  ทราบโดยเร็ว   
มีกรณีดังตอไปนี้  

๑.๑ มีการกลาวหาเปนหนังสือโดยมีรายละเอียด 
(๑) ระบุชื่อของผูกลาวหา และลงลายมือชื่อผูกลาวหา 
(๒) ระบุชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีเพียงพอใหทราบ

วาเปนการกลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 
(๓) ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณแหงการกระทําท่ี เพียงพอท่ีจะเขาใจไดวา 

ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย หรือแสดงพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวนสอบสวนตอไปได 
(๔) ผูกลาวหาลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

๑.๒ การกลาวหาดวยวาจา และผูบังคับบัญชาผูไดรับฟงการกลาวหาจัดใหมีการ
จัดทําบันทึกการกลาวหาเปนหนังสือ มีรายละเอียดปรากฏเพียงพอท่ีจะทราบวากลาวหาขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูใด และผูกลาวหาตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

๑.๓ การกลาวหาท่ีไมไดระบุชื่อผูกลาวหา ไมไดลงลายมือชื่อผูกลาวหา แตระบุชื่อ
หรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีปรากฏนั้นเพียงพอท่ีจะทราบวากลาวหาขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูใดและขอเท็จจริง หรือพฤติการณนั้นเพียงพอท่ีจะสืบสวนสอบสวนตอไปได  

๑.๔ มีขอเท็จจริงหรือพฤติการณปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือน
สามัญกระทําผิดวินัย หรือมีมูลกรณีปรากฏตอผูบังคับบัญชา (ตรวจพบ) วามีการกระทําผิดวินัย ไดแก 
บัตรสนเทห สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนแจงมา เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช. 
สํานักงาน ป.ป.ท. เปนตน และมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวนสอบสวนตอไปได 
  ผูบังคับบัญชาของผูถูกลาวหามีหนาท่ีตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตองดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
 

๒. การสืบสวนทางวินัย คือ การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือใหทราบ 
ถึงรายละเอียดแหงกรณีท่ีจะดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ การสืบสวนจะดําเนินการสืบสวน 
โดยเปดเผยหรือโดยทางลับก็ได ข้ึนอยูกับความเสียหาย หรือความรายแรงแหงกรณี หากสืบสวนแลว 



 
๑๗ 

เห็นวาเปนกรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเรื่อง แตถาในกรณีท่ีเห็นวาเปนกรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย หรือมีพยานหลักฐานในเบื้องตน หรือกรณี
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงก็ใหดําเนินการสืบสวนใหไดความจริงตามมาตรา ๙๒ (กรณีกระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรง) หรือมาตรา ๙๓ (กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ แลวแตกรณี และเม่ือไดดําเนินการสืบสวนเสร็จสิ้นแลว ผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตองพิจารณาวา กรณีดังกลาวมีมูลท่ีควรกลาวหาวามีการกระทําผิดวินัยหรือไม  
ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาเปนกรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย จึงตองพิจารณาตอไปวา การกระทําดังกลาวเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงหรือเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง  

๓. การสอบสวนทางวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานหรือการดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ ในเรื่องท่ีกลาวหา หรือพิสูจนเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหา 
ใหไดความจริงและยุติธรรม เพ่ือท่ีจะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหา 
หรือไม หากกระทําผิดจริงก็จะไดพิจารณาลงโทษผูกระทําผิด หรือยุติเรื่องกรณีไมไดกระทําความผิด  

ท้ังนี้ กรณีผลการสืบสวนปรากฏวามีมูล แตความผิดนั้นไมใชเปนกรณีความผิดวินัย 
อยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบพรอมท้ังรับฟงคําชี้แจง
ของผูถูกกลาวหาแลว ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา 
จะสั่งลงโทษตามควรแกกรณี โดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

 
๒. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

จากผลการสืบสวนในเรื่องท่ีผูขอประเมินไดเสนอผลงานปรากฏวา กรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไมรายแรง อธิบดีกรมปศุสัตว ผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  
จึงมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงและไมรายแรงกับผูถูกกลาวหา ถือเปนจุดเริ่มตน
ของกระบวนการสอบสวนทางวินัย เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ ในเรื่องท่ีกลาวหาหรือ
พิสูจนเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหา เพ่ือจะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 
ถากระทําผิดจริงก็จะไดลงโทษผูกระทําผิดนั้น แตถาหากไมไดกระทําผิดก็สั่งยุติเรื่อง 

คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยประธานกรรมการ กรรมการอีกสองคน 
และใหมีผูชวยเลขานุการอีกหนึ่งคน โดยผูขอรับการประเมิน ไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ 
และเลขานุการ ซ่ึงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูดํารง
ตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการ 
ทางวินัยหรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย โดยในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
จะระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหาเรื่องท่ีกลาวหาชื่อประธานกรรมการ ชื่อกรรมการ ชื่อกรรมการ
และเลขานุการ และชื่อของผูชวยเลขานุการไวในคําสั่งนั้นดวย(ถามี) พรอมท้ังสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปท่ีไดรับ และสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหกรรมการทราบเปนรายบุคคล 
เก็บรวมไวในสํานวนการสอบสวน ท้ังนี้ การสอบสวนวินัยในครั้งนี้ ตองแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน  
นบัแตวันท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมครั้งแรก และขยายไดไมเกินครั้งละ ๖๐ วัน แตหากไมแลวเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วัน ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ตองรายงานให อ.ก.พ. กระทรวงทราบ เพ่ือเรงรัด
การสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว 



 
๑๘ 

คณะกรรมการสอบสวนอาจถูกคัดคานได  โดยทําเปนหนังสือยื่นตอผูสั่ งแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบ หากมีกรณีตามขอ ๒๒ ของกฎ ก.พ.วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ ไดแก เปนผูกลาวหาหรือเปนคูหม้ันหรือคูสมรสของผูกลาวหา  
เปนผูมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหาหรือกับคูหม้ันหรือคูสมรสของผูถูกกลาวหา เปนผูท่ีมีเหตุอ่ืน 
ซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม เปนตน โดยตองแสดง
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานดวย     

 
๓. การกําหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐาน 

เม่ือประธานกรรมการ ไดรับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาแลว ไดทําการเรียกใหมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีประธานกรรมการรับทราบ7 เพ่ือกําหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน
และการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องดังกลาว โดยวางแนวทางการดําเนินการทางวินัยกับผูถกกลาวหา
ใน ๒ กรณีคือ 

๑. การสอบสวนความผิดวินัยอยางไมรายแรง กรณีไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติ 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

๒. การสอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรง กรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือ ละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยทุจริต ซ่ึงการสอบสวนวินัยอยางรายแรงเปนกระบวนการตรวจพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําผิด
ตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 

คณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณากําหนดประเด็นและแนวทางการสอบสวน 
และการรวบรวมพยานหลักฐาน ดังนี้ 

ก. กําหนดประเด็นสอบสวน 
๑. การดําเนินการเก่ียวกับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  

มีข้ันตอนการดําเนินโครงการอยางไรเจาหนาท่ีผูใด ตําแหนงอะไร เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และผูถูกกลาวหา
มีหนาท่ีเก่ียวของอยางไร 

๒. การดําเนินการเก่ียวกับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  
มีการติดตามตรวจสอบ และจัดทําทะเบียนสัตวใหเปนปจจุบันหรือไม อยางไร 

๓. การดําเนินการตามสัญญากับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ธนาคารโค-กระบือ 
 เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ มีการดําเนินการอยางไร และมีเกษตรกรเขารวมโครงการท้ังหมด 
จํานวนก่ีราย  

๔. ผูถูกกลาวหามอบหมายใหเจาหนาท่ีไปเรียกเงินจากเกษตรกร จํานวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท 
นั้นเปนเงินคาอะไร เก็บมาเพ่ือการใด และมีการดําเนินการอยางไร  

๕. เหตุใดจึงปรากฏตามหลักฐานการนําเงินสงเงินเพียง ๒๗๖,๔๐๐ บาท สวนท่ีขาดหายไป 
ผูถูกกลาวหา ทําอะไรหรือไม อยางไร และดําเนินการอยางไร 

๖. พฤติการณดังกลาวเขาลักษณะเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
เพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

7 กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๗   
                                                 



 
๑๙ 

โดยทุจริตหรือไม อยางไรหรือไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
หรือไม อยางไร 

ข. การวางแนวทางการสอบสวนก็เพ่ือใหทราบวาการสอบสวนนั้นมีขอกลาวหาเก่ียวกับ
เรื่องอะไร อยางไร เปนความผิดในกรณีใด และตามบทกฎหมายมาตราใด สอบพยานคนใดบาง ตลอดจน
การสอบสวนพยานเอกสาร พยานวัตถุ ซ่ึงจะมีแนวทางท่ีแตกตางกัน ไดแก   

๑. การสอบสวนผูกลาวหาวามีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหาหรือไม พฤติกรรม
ของผูถูกกลาวหาเปนอยางไร มีรายละเอียดและวิธีการกระทําผิดอยางไร มีอะไรท่ีเปนพยานหลักฐาน
ยืนยันมีผูใดรูเห็นหรือเก่ียวของกับการกระทําผิด กระทําผิดตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม อยางไร 

๒. การสอบสวนพยานบุคคล ท้ังประจักษพยาน คือ บุคคลผูรูเหตุการณดวยตนเอง
และพยานแวดลอม เชน ผูเก่ียวของในเหตุการณ  

๓. การสอบสวนพยานเอกสาร/พยานวัตถุ เปนการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ 
เพ่ือยืนยันพฤติการณของผูถูกกลาวหาและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน   

ค. การรวบรวมพยานหลักฐาน คือ การรวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวกับขอกลาวหา การตรวจสอบพยานเอกสาร หรือวัตถุพยานท่ีเก่ียวของ ไดแก 

๑. พยานบุคคลโดยการสอบปากคําผูถูกกลาวหา พยานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 

๒. พยานเอกสารเชน สัญญาธนาคารโค-กระบือ ของเกษตรกร แบบรายงานลูกเกิด 
เอกสารการสงมอบเงิน-รับเงินจากเกษตรกร กรณีเอกสารไมใชตนฉบับ ตองมีการรับรองจากผูรับผิดชอบ
รับรองวาเปนสําเนาถูกตอง ซ่ึงการนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานในสํานวนการสอบสวน ซ่ึงตองจัดให
มีการบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไรจากผูใดและเม่ือใดและควรใหผูท่ีเก่ียวของ ตรวจดูและลงลายมือชื่อ
รับรองไว หากไมสามารถหาตนฉบับเอกสารไดเพราะสูญหาย หรือถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน
คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากสําเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทน 

 
4.  การดําเนินการสอบสวนทางวินัย 

เม่ือไดวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานแลว คณะกรรมการ
สอบสวนไดดําเนินการ ดังตอไปนี้8  

๑ รวบรวมขอเท็จจริงขอกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
๒. แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
๓. ใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหา 
๔. พิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
๕. ทํารายงานการสอบสวนพรอมความเห็นเสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

๑. รวบรวมขอเท็จจริงขอกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของท้ังพยานเอกสาร 
พยานบุคคล หรือพยานวัตถุท่ีเห็นวาพยานหลักฐานนั้นจะเปนประโยชนแกการสอบสวนโดยไมรับฟงแต
เพียงขออางหรือพยานหลักฐานของผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาโดยสรุปดังนี้  

๑.๑ พยานเอกสาร ไดแก 
 - สัญญาการใหบริการโคหรือกระบือ ประเภทการใหยืมเพ่ือการผลิต 

8 กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๘   
                                                 



 
๒๐ 

 - ทะเบียนสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
ประเภทสัญญายืมเพ่ือการผลิต ซ่ึงจะมีรายละเอียดเก่ียวกับมูลคาของสัตว วันท่ีรับมอบสัตว หมายเลขสัตว 
เลขท่ีสัญญาการจําหนาย  รายชื่อเกษตรกร เปนตน 

- สําเนาใบเสร็จรับเงิน ธคก.  
- ใบรับฝากเงินของบัญชีธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําร ิ

การนําเอกสารมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนจะจัดใหมีการ
บันทึกไวดวยวาไดมาเม่ือใดอยางไร และจากผูใด  

๑.๒ พยานบุคคล โดยการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ซ่ึงมีท้ังขาราชการ 
และเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชดําริ และเกษตรกรผูเขารวมโครงการ ท่ีเปนพยานปากสําคัญ ดังนี้ 

เจาหนาท่ีสัตวบาล เปนพยานบุคคลปากสําคัญท่ีเปนผูท่ีไดรับคําสั่งจากผูถูกกลาวหา 
ใหถอยคําพอสรุปไดวา ไดรับมอบหมายจากผูถูกกลาวหาใหเขาไปรับเงินจากเกษตรกรในทองท่ีท่ีผิดสัญญา
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ โดยผูถูกกลาวหาแจงวาติดราชการอ่ืน  
จึงไมไดเดินทางไปดวย ซ่ึงพบวามีเกษตรกรมารออยูแลวพรอมกับคณะกรรมการหมูบานและผูใหญบาน 
จึงไดรับเงินจากเกษตรกรจํานวน ๓๘ ราย รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท 
ใหเกษตรกรลงชื่อในเอกสารแบบคําขอซ้ือสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดําริ ไวเปนหลักฐาน และเม่ือไดรับเงินจากเกษตรกรแลว เจาหนาท่ีไดนําเงิน จํานวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท 
สงใหกับผูถูกกลาวหาโดยไดทําหลักฐานการรับมอบเงินจํานวนดังกลาวเปนบันทึกลงนามระหวางเจาหนาท่ี
กับผูถูกกลาวหา และมีสัตวแพทยชํานาญงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอเปนพยานเปนจํานวนเงิน 
ท้ังสิ้น จํานวน ๓๘0,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 

เกษตรกรผูเขารวมโครงการ  ใหถอยคําพอสรุปไดวา ผูถูกกลาวหา ไดเรียกประชุม 
เพ่ือติดตามโครงการ และไดแจงในท่ีประชุมแกเกษตรกรท่ีไมปฏิบัติตามสัญญาวาจะตองชดใช 
ตามสัญญา เปนจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ซ่ึงเกษตรกรไดแจงวา เหตุท่ีทําผิดสัญญา 
เนื่องจาก โคท่ีไดรับมานั้น ไมแข็งแรง ซูบผอม บางตัวปวย และตายไป โคบางสวนเลี้ยงไมโต จึงไดขาย 
ไปในราคาถูก และต่ํากวาสัญญาท่ีทําไวกับโครงการ เนื่องจากในขณะนั้นโคมีราคาซ้ือขายถูก เกษตรกร 
จึงเจรจาตอรองกับผูถูกกลาวหาในท่ีประชุม ขอชดใชเงินในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
จึงเปนขอยุติในท่ีประชุมเกษตรกร และนัดใหเจาหนาท่ีมารับเงิน หลังจากเก็บเก่ียวขาวเสร็จ ประมาณ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และหลังจากนั้นประมาณ ๒-๓ เดือน ผูถูกกลาวหาไดนําเงินมาคืนให บางคนไดรับ
เต็มจํานวน บางคนไดรับคืนบางสวน ซ่ึงผูถูกกลาวหาไดแจงใหเกษตรกรทราบวา มีเกษตรกรไดรับอนุมัติ
ใหจําหนายไดบางสวน เกษตรกรบางสวนไมไดรับอนุมัติ 

ผูถูกกลาวหาใหถอยคําวา พอสรุปไดวา ไดเขาไปดําเนินการตามโครงการธนาคาร 
โค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ตามท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสั่งการ เพ่ือติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินการของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ ใหสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัด ไดรับทราบจากผูใหญบานวาเกษตรกรบางสวนไดขายโคไป จึงไดเขาไปประชุมชี้แจง 
พรอมเจาหนาท่ีใหแกเกษตรกรโดยนัดท่ีวัดและพูดคุยกับเกษตรกรเพ่ือแกปญหา โดยมอบหมาย 
ใหเจาหนาท่ีสัตวบาลชี้แจงสัญญายืมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ โดยไมได
อานระเบียบใหเกษตรกรฟง ชี้แจงใหเกษตรกรทราบวา โค-กระบือ ของหมูบานจะครบกําหนด ๕ ป  
ตามสัญญา แตยังไมมีการดําเนินการคืนลูกโคตัวแรก โดยเกษตรกรไดแจงวาโคท่ีไดรับมานั้น ไมแข็งแรง 
ซูบผอม บางตัวปวย เลี้ยงไมโตจึงขายไป บางตัวไดตายไป ผูถูกกลาวหาจึงแจงวาจะตองชดใชตามสัญญา
โครงการ เปนจํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ซ่ึงเกษตรกรไดแจงวา ไดขาย 



 
๒๑ 

ไปในราคาถูกและต่ํากวาสัญญาท่ีทํากันไวกับทางธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
เนื่องจากโคในขณะนั้นมีราคาถูก เกษตรกรจึง เจรจาตอรองกับผู ถูกกลาวหาขอสงชดใช เ งิน 
ในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) จึงเปนขอยุติในท่ีประชุม และเกษตรกรไดนัดใหเจาหนาท่ี 
มารับเงินประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หลังจากเก็บเก่ียวขาวเสร็จ 

วิธีการสอบปากคําพยานและผูถูกกลาวหา 

ในการสอบปากคําพยานหรือผูถูกกลาวหาจะสอบปากคําคราวละหนึ่งคนตอหนา
คณะกรรมการสอบสวนและจะมีการบันทึกถอยคําของผูใหถอยคําไวตามแบบท่ีกําหนดโดยมีกรรมการ
สอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมดจึงจะทําการสอบปากคําไดและแจงให
พยานทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาการใหถอยคํา 
อันเปนเท็จอาจเปนความผิดตามกฎหมาย แลวใหผูใหถอยคําอานหรืออานใหผูใหถอยคําฟง แลวให 
ผูใหถอยคํา ผูบันทึกถอยคํา และกรรมการสอบสวนซ่ึงอยูรวมในการสอบปากคําลงลายมือชื่อในบันทึก
ถอยคํานั้นไวเปนหลักฐาน ท้ังนี้ การสอบปากคําจะหามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสอบปากคํา เวนแต 
เปนบุคคลซ่ึงกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชนในการสอบสวน หรือเปน
ทนายความหรือท่ีปรึกษาของผูถูกกลาวหาตามท่ีกรรมการสอบสวนเห็นสมควรใหเขามาในการสอบปากคํา 
ผูถูกกลาวหา9 เพ่ือเปนหลักประกันความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา   

๒. แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และขอกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวของแลว ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา10 และทําความเห็นวา
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวนหรือไม โดยมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 
สามคนและไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด ซ่ึงผลการพิจารณาเพียงพอ 
ท่ีจะรับฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนไดจัดทําบันทึกการแจงและอธิบายขอกลาวหาตามแบบ 
ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด11(แบบ ดว. ๕) ข้ึนสองฉบับ อธิบายรายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติการณ 
แหงการกระทําท่ีอางวา  ผูถูกกลาวหากระทําความผิด วาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร เปนความผิด
วินัยในกรณีใด ภายในขอบเขตของเรื่องท่ีกลาวหา โดยระบุชื่อพยานดวย เพ่ือใหเกิดความชัดเจน  
ไมคลุมเครือ และไมทําใหผูถูกกลาวหาหลงขอตอสู  และมีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามาพบตามวัน เวลา 
และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยไดแจงคําสั่งเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังสวนราชการ 
ท่ีผูถูกกลาวหาสังกัดอยู เนื่องจากเปนท่ีอยูซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ใหถือวา 
ผูถูกกลาวหาไดรับแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง และผูถูกกลาวหาไมไดคัดคานตามเวลา 
ท่ีกฎหมายกําหนดจึงไดเก็บหลักฐานการรับหนังสือรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

เม่ือผูถูกกลาวหาไดมาพบคณะกรรมการสอบสวนแลว  ผูขอรับการประเมินในฐานะ
คณะกรรมการและเลขานุการไดแจงและอธิบายขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
ใหผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร รวมท้ังแจงดวยวาในการสอบสวนนี้
ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตลอดจนสิทธิท่ีจะใหถอยคํา

9 กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๓๒   
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๒๒ 

หรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานใดๆ 
สรุปไดดังนี้ 

๑. ผูถูกกลาวหา ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตวอําเภอ ซ่ึงในพ้ืนท่ีของผูถูกกลาวหา 
มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ธคก. ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๑ และไดรับสัตวของโครงการไวตามสัญญา 
การใหยืมเพ่ือการผลิต จํานวน ๕๐ ตัว ผูถูกกลาวหามีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑.๑ จัดทําทะเบียนสัตวของ ธคก. และติดตามดูแลสุขภาพโค-กระบือ โดยสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังการปองกันโรคสัตวตามระยะเวลาที่จําเปน ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงเปนระเบียบท่ีบังคับใช 
อยูในขณะนั้น และมีหนาท่ีในการดําเนินการจําหนายพัสดุ-ครุภัณฑในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบตามคําสั่ง 
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด แตปรากฏวาผูถูกกลาวหาทราบวาโคของเกษตรกรท่ีใหยืมไปมีอาการปวย 
ไมแข็งแรงมาตั้งแตตน โดยไดมีการเจาะเลือดโคสงตรวจท่ีศูนยชันสูตรโรคสัตว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท้ัง ๕๐ ตัว ผลปรากฏวาโคปวยเปนพยาธิในเม็ดเลือด แมไดทําการรักษาแตอาการไมดีข้ึน และตายลง  
แตผูถูกกลาวหาก็ไมไดรายงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามหมวด ๔  
วาดวยการขอจําหนายสัตว ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗  กรณีจึงถือไดวาผูถูกกลาวหาปฏิบัติไมสอดคลองกับระเบียบ
กรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗  
เปนความผิดวินัยกรณีไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ  
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

๑.๒ คณะกรรมการสอบสวนพบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท่ีไดรับสัตว 
ของโครงการไดขายโคไปในราคาที่ต่ํากวามูลคาในสัญญา และไมนําเงินที่ขายไดสง ธคก. ตามระเบียบ
กรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๙ ซ่ึงวางหลักเกณฑของเรื่องการใหยืมเพ่ือการผลิต ไวโดยมีเง่ือนไขวา เม่ือลูกโค 
หรือลูกกระบือตัวแรกมีอายุครบ ๒ ปแลว ใหเกษตรกรผูยืมสงลูกโคหรือลูกกระบือนั้นคืน ธคก. เพ่ือให 
ปศุสัตวจังหวัดนําไปใหบริการแกเกษตรกรรายอ่ืน หรือจําหนายเพ่ือนําเงินสง ธคก. สวนลูกโค 
หรือลูกกระบือท่ีเกิดใหมในลําดับถัดไป จะตกเปนของเกษตรกรผูยืม เม่ือสัญญายืมมีอายุครบ ๕ ป  
ใหแมโคหรือแมกระบือดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผูยืม พรอมลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดใหม 
ในลําดับท่ี ๒,๓,๔, ... ดังนั้น จึงถือวาเกษตรกรผูเขารวมโครงการไดทําผิดสัญญาและตองชดใชเงินคืน 
ใหกับโครงการ ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในสัญญา แตไมปรากฏวาผูถูกกลาวหา ไดมีการดําเนินการ 
กับเกษตรกรท่ีผิดสัญญา แตอยางใด 

๒. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตภาครัฐ (ศปท.) สํานักงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กลาวหาวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณทุจริตเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ  
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ โดยนําโค-กระบือ ของโครงการไปจําหนายไดเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
แตนําสงคลังเพียง จํานวน ๖,๐๐๐ บาท และหากประชาชนตองการโค-กระบือ ของโครงการไปเลี้ยง
จะตองนําเงินมามอบใหแกผูถูกกลาวหากอน จึงจะสามารถนําโค-กระบือ ของโครงการไปเลี้ยงได 
พฤติการณดังกลาวเขาขายเปนความผิดวินัยอยางรายแรง กรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยทุจริต ซ่ึงผลการสอบสวนขอเท็จจริง พบวา ผูถูกกลาวหา ไดออกไปดําเนินการตามหนังสือสั่งการ 
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ท่ีใหดําเนินการเก่ียวกับการรายงานลูกเกิด การขอรับสัตวใหม การขออนุมัติ
จําหนายสัตว และการจัดทําบัญชีสัตว ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําร ิ
ปรากฏวา โคของเกษตรกรท่ีไดรับไปจากโครงการไดตายไป และบางสวนมีอาการปวย เกษตรกรท่ีเลี้ยงโค



 
๒๓ 

ของโครงการ จึงทําการขายโคไปในราคาตัวละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ไมเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗   
และผูถูกกลาวหา ไดแนะนําเกษตรกรใหแจงเกิดลูกโคเปนเพศผู เพ่ือขอจําหนายและสงเงินใหกับโครงการ 
โดยใหเกษตรกรสงเงินชดใชรายละประมาณ ๔,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท ซ่ึงเกษตรกรตกลงถ่ัวเฉลี่ย 
ท่ีจะจายเงิน ตัวละ 10,000 บาท และผู ถูกกลาวหาไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีใหเขาไปรับเงิน 
จากเกษตรกรในทองท่ีท่ีผิดสัญญาจํานวน ๓๘ ราย รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน 
๓๘๐,๐๐๐ บาท ตามแบบคําขอซ้ือสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือ แตผูถูกกลาวหา ไดทําหนังสือ 
ถึงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดขอสงรายงานการขายลูกโค-กระบือ จากเกษตรกรขอซ้ือไวจํานวน ๒๐ ตัว  
เปนเงินจํานวน ๑๐๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันหกรอยบาทถวน) โดยปกปดขอความรายละเอียด 
ลูกโค พฤติการณของผูถูกกลาวหาจึงเปนความผิดวินัยฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงการรายงาน
โดยปกปดขอความท่ีควรตองแจง   

๓. พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ไดแก พยานเอกสาร จากรายงานลูกสัตวเกิด 
แบบแสดงความจํานงขอรับสัตวโครงการธนาคารโค-กระบือของเกษตรกร หลักฐานสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
ธคก. ท่ีสอดคลองกับใบรับฝากเงินของบัญชีธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ  
มีการออกใบเสร็จและนําฝากเงินเขาบัญชีธนาคาร จํานวน ๑๐๓,๖๐๐ บาท  ทะเบียนสัตว รายงาน 
การขายลูกโค-กระบือ และพยานบุคคล ไดแก เกษตรกรผูเขารวมโครงการ ขาราชการและลูกจาง 

เม่ือผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหาแลว คณะกรรมการสอบสวนไดใหผูถูกกลาวหา 
ลงลายมือชื่อพรอมท้ังวันเดือนปในบันทึกนั้น มีประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนลงลายมือชื่อ 
ในบันทึก  แลวมอบบันทึกนั้นใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไวในสํานวนการสอบสวน  
และเม่ือผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหาแลว ไดสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดหรือไม อยางไร12 
ซ่ึงผูถูกกลาวหาผู ถูกกลาวหาไดใหการปฏิเสธ คณะกรรมการสอบสวนจึงดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหาตอไป 

๓. ใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงแสดงพยานหลักฐาน  

คณะกรรมการไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคํา 
หรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐาน 
เพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้นมาได ใหผูถูกกลาวหาทราบ เพ่ือใหผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแสดง
พยานหลักฐาน แกขอกลาวหา เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสตอสูตามขอกลาวหาไดอยางเต็มท่ี เพ่ือนํามา
หักลางขอท่ีกลาวหาเม่ือผูถูกกลาวหาไดใหถอยคําและอางเอกสาร ผูขอรับการประเมินก็จะเก็บรวบรวมไว
ประกอบในสํานวนการสอบสวน ซ่ึงผูถูกกลาวหาไดชี้แจงไวเปนลายลักษณอักษรตามแบบ ดว. ๔  
ท่ีกฎ ก.พ.กําหนดไววาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผูถูกกลาวหาไดชี้แจงไววา 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจึงไดมีหนังสือถึงปศุสัตวเขต เพ่ือขออนุมัติตามท่ีผูถูกกลาวหา
เสนอมา ซ่ึงสํานักงานปศุสัตวเขต ไดพิจารณาอนุมัติใหจําหนายลูกโค-กระบือ เพศผูออกจากบัญชี ตัวท่ี ๑ 
จํานวน ๒๐ ตัว ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดําริ พ.ศ.2547 ขอ ๓๑ โดยกอนที่จะอนุมัติใหจําหนายลูกโคออกจากบัญชี ไดมีหนังสือ 
สั่งการใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการปฏิบัติดังนี้ 

๑. รายงานลูกสัตว ธคก. เกิด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ทุกๆ วันท่ี ๒๐ ของเดือน  
๒. การขอรับสัตวโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ี

อําเภอ/จังหวัดพิจารณาเตรียมความพรอมของเกษตรกรใหเรียบรอย แลวจึงประสานงานขอรับสัตว 
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๒๔ 

กับสํานักงานปศุสัตวเขต เทานั้น โดยการทําหนังสือขออนุมัติฯ พรอมแนบหลักฐาน แบบแสดงความจํานง
ของเกษตรกร สําเนารายงานการประชุมของเกษตรกร (กรณีเปนกลุม) เพ่ือประกอบการพิจารณา
ดําเนินการขอรับสัตวจากกลุมกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ  

๓. การขออนุมัติจําหนายสัตว ธคก. (กรณีปกติ)  
(๑) การขออนุมัติจําหนายลูกสัตว เพศผูหรือเพศเมีย ตัวท่ี ๑ ใหถือปฏิบัติ 

ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ ขอ ๓๐ โดยใชราคาประเมินการขายโค-กระบือ ตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวย
หลักเกณฑการปฏิบั ติ เ พ่ือจําหนายราคาปศุสัตว ฉบับท่ีเปนปจจุบัน ตามประกาศกรมปศุสัตว  
เรื่องบัญชีราคาจําหนายสัตวคัดออกโค-กระบือ พ.ศ.๒๕๕๖ และชี้แจงเหตุผลอันควรแกการขอจําหนาย  

(2) การขออนุมัติจําหนายสัตวซึ ่งตายใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๕๖  
พรอมแนบสําเนาภาพถายสัตวท่ีตายและหรือภาพการฝงซากมาดวย และหากสงสัยวาสัตวตายจากโรค 
ท่ีอาจมีการติดตอหรือโรคท่ีมีความรุนแรงใหเก็บวิกาล (สภาวะการเกิดโรค) สงตรวจมายังศูนยวิจัย 
และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

๔. กรณีบัญชีสัตว ธคก. ไมเปนปจจุบัน หรือแกไขปญหาสัญญาเกาท่ีคางในบัญชี/
สัญญาท่ีไมมีตัวสัตว เพ่ือสะดวกตอการควบคุม ออกติดตามแกไขปญหาตางๆ และการพิจารณาอนุมัติ  
ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑ สรุปจํานวนสัตวท่ีมีปญหาในแตละพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนรายอําเภอ 
๔.๒ สรุปแนวทางการแกไขปญหาเปนรายตัวสัตว  
๔.๓ กําหนดกรอบระยะเวลาแลวเสร็จของการดําเนินงานแกไขปญหา 

๕. การขออนุมัติจําหนายสัตว ธคก. กรณีแกไขปญหาสัญญาเกาท่ีคางในบัญชี/สัญญา
ท่ีไมมีตัว ท้ังนี้ ในกรณีบัญชีสัตว ธคก. ไมเปนปจจุบัน หรือแกไขปญหาสัญญาเกาท่ีคางในบัญชี/สัญญา 
ท่ีไมมีตัวสัตว ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและขอความเห็นชอบในการ
ดําเนินการแกไขปญหาฯ ใหสํานักงานปศุสัตวเขต ทราบและพิจารณา ภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด จึงไดมีหนังสือเวียนถึงปศุสัตวอําเภอเพ่ือแจงใหดําเนินการตามหนังสือสั่งการ
ดังกลาว 

ผูถูกกลาวหา จึงไดออกไปดําเนินการตามหนังสือสั่งการของปศุสัตวเขต ซ่ึงในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของผูถูกกลาวหา มีจํานวนสัตวในโครงการตั้งแตป ๒๕๓๖ จนถึงป ๒๕๕๓ ประมาณ ๙๐๐ ตัว 
และมีจํานวน ๑๒๐ ตัว ท่ียังคงคางอยูในทะเบียนสัตวของโครงการ โดยเปนสัตวของเกาท่ีคางในทะเบียน
ตั้งแตป ๒๕๓๖ ถึงป ๒๕๕๐ ปจจุบันยังมีการติดตามแกไขปญหาดังกลาว  

เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ มีเกษตรกรท่ีไดรับโคของโครงการ จํานวน ๖๐ ราย 
หลังจากรับมอบแลวในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ โคมีอาการปวยและตายไป ๒ ตัว โดยมีอาการผอมซีดเซียว 
ถายเหลว กินหญาไดนอยลง ประกอบกับเปนฤดูฝน ผูถูกกลาวหาจึงไดใหสัตวแพทยไปทําการรักษา
อาการของสัตวท่ีปวย แตสัตวเริ่มปวยมากข้ึน จึงไดแจงไปยังสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ใหมาทําการรักษา
และเจาะเลือดไปตรวจท่ีศูนยชันสูตรโรคสัตวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏวาโคเปนพยาธิในเม็ด
เลือดเกือบท้ัง ๖๐ ตัว จึงระดมเจาหนาท่ีสัตวแพทยไปทําการรักษาโดยใชยา belanil และยาบํารุงสัตว
หยุดตายและเริ่มอาการดีข้ึนและก็หายตามปกติ  

เกษตรกรท่ียังคงเลี้ยงโคของโครงการ ไมอยากจะเลี้ยงโคตอไปเพราะโคท่ีไดรับ 
มีสุขภาพไมแข็งแรง ผอม ไมคุมกับคาใชจาย และโคไมสามารถใหลูกได จึงทําการขายโคไปกอนจะสิ้นสุด
สัญญาตามโครงการ ราคาตัวละประมาณ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาในสัญญา 



 
๒๕ 

และไมไดนําเงินท่ีขายไดสงคืนใหแก ธคก. เนื่องจากไมมีความเขาใจในระเบียบหรือข้ันตอนการดําเนินการ
ตามแนวทางของ ธคก. เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ผูถูกกลาวหาจึงไดเขาประชุมชี้แจงกับเกษตรกร 
เนื่องจากเกษตรกรทําผิดเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไวในสัญญา โดยไดชี้แจงวาใหเกษตรกรทราบวา โค-กระบือ 
ของเกษตรกรตามสัญญาการใหยืมเพ่ือการผลิต สัญญายืมจะครบกําหนด ๕ ป แลวแตยังไมมีการ
ดําเนินการคืนลูกโคตัวแรก และมีเกษตรกรบางสวนไดขายโคไป โดยไมแจงใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ใหทราบ จึงแจงใหชดใชเงินคืนใหกับ ธคก. ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในสัญญา คือราคาตัวละ 15,000 บาท 
ซ่ึงเกษตรกรไดแจงวา ไดขายไปในราคาถูกและต่ํากวาสัญญาท่ีทํากันไวกับทาง ธคก. เนื่องจากโคขณะนั้น 
มีราคาถูก และเกษตรกรตอรองขอสงเงินในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) และเพ่ือแกไข
ปญหาใหเกษตรกร จึงใหเกษตรกรแจงเกิดลูกโคเปนเพศผูเพ่ือท่ีจะจําหนายและสงเงินใหกับ จึงเปนท่ียุติ 
ในท่ีประชุม และนัดใหเจาหนาท่ีมารับเงินประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หลังจากเก็บเก่ียวขาวเสร็จ  
โดยไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตวอําเภอเปนผูทําหนาท่ีเก็บเงินจากเกษตรกรและนําสง
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดท้ังหมดดวยตนเอง ซ่ึงตอมาผูถูกกลาวหาไดมีหนังสือถึงสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
ขอสงรายงานการขาย เปนลูกโค-กระบือ เปนเงินจํานวน ๑๐๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันหกรอยบาท
ถวน)  และไดเสนอการจําหนายลูกโค อีกหลายครั้ง โดยอยูในระหวางการพิจารณาอนุมัติจากสํานักงาน 
ปศุสัตวเขต แตเนื่องจากไดมีหนังสือกลาวหารองเรียน ผูถูกกลาวหาจึงไดชะลอการจําหนายลูกโค 
ไวชั่วคราว จนกวาการสอบสวนจะแลวเสร็จ และไดรวบรวมเงินท่ียังไมสามารถขอจําหนายคืน 
ใหกับเกษตรกรไปเต็มจํานวน และสําหรับรายท่ีจําหนายไปแลวแตเก็บเงินเกินมา ก็ไดคืนใหกับเกษตรกร
ครบตามจํานวนท่ีเก็บไป สวนตางท่ีเหลือไดเฉลี่ยใสสัตวตัวท่ีตายและตัวท่ีเกษตรกรขายไปแลวไมสามารถ
เก็บเงินได  

๔. พิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยาน หลักฐาน 
ท่ีเก่ียวของแลว จึงไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน เพ่ือพิจารณา 
ทําความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวนหรือไม ซ่ึงการประชุมดังกลาวมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมดและไมนอยกวา ๓ คน การประชุม
คณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมดวยแตในกรณีจําเปนท่ีประธานกรรมการ 
ไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีแทน การลงมติท่ีประชุม
คณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาจากขอเท็จจริงท่ีไดปรับเขากับขอกฎหมาย 
โดยละเอียดทุกแงทุกมุม สรุปไดวาพฤติการณของผูถูกกลาวหามิไดมีเจตนาโดยทุจริตท่ีจะแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเอง จึงไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัต ิ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด  
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ แตเนื่องจากผูถูกกลาวหามีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบ 
กรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗  
ไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒(๒) และผูถูกกลาวหา
ยังไดรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา โดยปกปดขอความรายละเอียดลูกโค ซ่ึงไมตรงตอความเปนจริง  
ตามมาตรา ๘๓(๑) ซึ่งทั้งสองกรณีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง มีความเห็นสมควรลงโทษผูถูก



 
๒๖ 

กลาวหา ซ่ึงโทษสําหรับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงท่ีผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งลงโทษได13 มีดังตอไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้น

ไดรับในวันท่ีมีคําสั่งลงโทษเปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้น

ไดรับในวันท่ีมีคําสั่งลงโทษ 
ผลการประชุมคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นลงโทษตัดเงินเดือนผูถูกกลาวหา  

ในอัตรารอยละ ๔ ของเดือน เปนระยะเวลา ๓ เดือน ตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบขอ ๖๗ (๒) หมวด ๖ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖  

๕. การทํารายงานการสอบสวน พรอมความเห็นเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว  
(ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) คณะกรรมการสอบสวน ไดจัดทํารายงานการสอบสวน (ด.ว.๖) 
รายงานขอเท็จจริง พยานหลักฐาน และการเสนอความเห็นในเรื่องท่ีสอบสวนประกอบการพิจารณาการ
วินิจฉัยเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนหรือหักลางขอกลาวหา 
- วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
- ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
ในรายงานการสอบสวน กรรมการสอบสวนทุกคนรวมท้ังประธานกรรมการจะตอง 

ลงลายมือชื่อกํากับไวในรายงานการสอบสวนดวยทุกหนา ซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตว เห็นชอบลงโทษ 
ตัดเงินเดือนผูถูกกลาวหา ในอัตรารอยละ ๔ ของเดือน เปนระยะเวลาสามเดือน ตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบขอ ๖๗ (๒) หมวด ๖ ของกฎ ก.พ. 
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ และไดมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูถูกกลาวหาเปนหนังสือ 
ระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ แสดงขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน ซ่ึงเปนสาระสําคัญวา 
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในกรณีใดและมาตราใด โดยอาศัยอํานาจตามมาตราใด  
และเหตุผลสนับสนุนวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยกรณีใด และไดแจงคําสั่งใหผูถูกลงโทษ
หรือผูถูกกลาวหาทราบโดยวิธีลงนามรับทราบคําสั่ง ท้ังนี้ ไดระบุสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลาสําหรับ
การอุทธรณไวในคําสั่งดวย ซ่ึงการสั่งลงโทษตัดเงินเดือนจะมีผลตั้งแตเดือนท่ีมีคําสั่ง 

13
 กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๙๖   

                                                 



 
 

บทท่ี ๔ 
บทวิเคราะหการพิจารณาความผิดทางวินัย 

 
ภายหลังการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานคณะกรรมการสอบสวนไดวางแนว

ทางการดําเนินการทางวินัยใน ๒ กรณีคือการสอบสวนความผิดวินัยอยางไมรายแรง กรณีไมปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล 
และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการสอบสวนความผิดวินัยอยางรายแรง  
กรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่ง
ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ  
ในเรื่องท่ีกลาวหาหรือพิสูจนเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหา และเพ่ือท่ีจะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
วินัยตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม โดยแบงประเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 

1. การพิจารณาความผิด 
2. การพิจารณากําหนดโทษ 

 
1. การพิจารณาความผิดประเด็นปญหาท่ีตองนํามาวินิจฉัย คือ 

ประเด็นท่ี ๑ ผูถูกกลาวหามีหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ หรือไม เพียงใด 

การดําเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ กรมปศุสัตว 
ไดมีการกําหนดกรอบการดําเนินงานไวในระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินโครงการธนาคาร 
โค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.2547 ซ่ึงยกเลิกโดยระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการ
ดําเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสํานักงานปศุสัตวเขต สํานักปศุสัตวจังหวัด สํานักงานปศุสัตว
อําเภอ และเจาหนาท่ี อ่ืนเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงระเบียบดังกลาว 
มีวัตถุประสงคในการใหเกษตรกรยืมโค-กระบือ เพ่ือการผลิต ใหเชาซ้ือ ใหยืมพอพันธุ ใหเชาเพ่ือใชแรงงาน
และบริการอ่ืน ๆ โดยการใหยืมเพ่ือการผลิต ใหเชาซ้ือ ใหยืมพอพันธุ ใหเชาเพ่ือใชแรงงาน และกําหนดให
สํานักปศุสัตวจังหวัดมีหนาท่ีทําทะเบียนสัตว ติดตามสุขภาพสัตว ปองกันโรคตามระยะเวลาท่ีจําเปน  
โดยในการดําเนินการปศุสัตวจังหวัดจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานและทะเบียนสัตว เพ่ือรายงานใหสํานักงานปศุสัตวเขต ซ่ึงมีหนาท่ีติดตามและดูแลการ
ปฏิบัติงานโครงการในพ้ืนท่ี เรงรัดรายงานการจัดทําและตรวจสอบทะเบียนสัตวแลวรายงานใหกรมปศุสัตว 
และธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริทราบ ตามลําดับ 

ผูถูกกลาวหา ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะปศุสัตวอําเภอ ซ่ึงสําหรับกรณีสํานักงานปศุสัตว
อําเภอของกรมปศุสัตว ท่ีมีสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําร ิ 
ปศุสัตวอําเภอ นั้น ๆ จะตองเปนใหดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามลักษณะขางตน  

 
 

ประเด็นท่ี 2 การดําเนินการเก่ียวกับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชดําริ มีการติดตามตรวจสอบ และจัดทําทะเบียนสัตวใหเปนปจจุบัน หรือไม อยางไร 



๒๙ 
 

กรณีสัตวของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ ตายหรือสูญหาย
เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะตองจัดทํารายงานเพ่ือขอจําหนายสัตว 
ออกจากทะเบียน โดยในกรณีสัตวตายสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะแตงต้ังเจาหนาท่ีไปดําเนินการชันสูตรซาก  
โดยจัดทําใบชันสูตรวาดวยสาเหตุใดแลวดําเนินการจําหนายซากหรือฝงซาก หากซากไมเหมาะท่ีจะบริโภค
หรือไมไดจําหนายใหชี้แจงเหตุผลประกอบและระบุวิธีการทําลาย มาดวย ซ่ึงในสวนนี้จะตองพิจารณา
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.๒๔๙๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

กรณีสัตวตายเนื่องจากเปนเหตุสุดวิสัย เกษตรกรอาจไมตองรับผิดสวนกรณีตาย 
ดวยสาเหตุอ่ืนจะตองพิจารณาวาเกิดจากการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทของเกษตรกรหรือไม 
ซ่ึงความรับผิดจะเปนไปตามสัญญาท่ีเกษตรกรไดจัดทําไวกับโครงการ 

สําหรับกรณีสัตวสูญหาย เกษตรกรตองไปดําเนินการแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ 
ในทองท่ีและคัดสําเนาเอกสารสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดติดตาม 
ผลรายงานใหสํานักงานปศุสัตวเขตทราบทุกเดือนเปนเวลาหกเดือน (๖ ครั้ง) 

ในพ้ืนท่ีของผูถูกกลาวหามีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ธคก. ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๕๑  
และไดรับสัตวของโครงการไวตามสัญญาการใหยืมเพ่ือการผลิต จํานวน ๕๐ ตัว ผูถูกกลาวหามีหนาท่ี 
และความรับผิดชอบในการจัดทําทะเบียนสัตวของ ธคก. และติดตามดูแลสุขภาพโค-กระบือ โดยสมํ่าเสมอ
รวมท้ังการปองกันโรคสัตวตามระยะเวลาที่จําเปนตามขอ ๒๐ ของระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการ
ดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงเปนระเบียบ 
ท่ีบังคับใชอยูในขณะนั้น และมีหนาท่ีในการดําเนินการจําหนายพัสดุ-ครุภัณฑในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 
ตามคําสั่งของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด แตปรากฏวาผูถูกกลาวหาทราบวาโคของเกษตรกรท่ีใหยืมไป 
มีอาการปวย ไมแข็งแรงมาต้ังแตตน โดยได มีการเจาะเลือดโคสงตรวจท่ีศูนยชันสูตรโรคสัตว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง ๕๐ ตัว ผลปรากฏวาโคปวยเปนพยาธิในเม็ดเลือด แมไดทําการรักษา 
แตอาการไมดี ข้ึน และตายลง แตผู ถูกกลาวหาก็ไมไดรายงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ  
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามหมวด ๔ ขอ ๒๗ และ ๒๘ ของระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗  

ประเด็นท่ี 3 การดําเนินการตามสัญญากับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ มีการดําเนินการอยางไร  

การไดกรรมสิทธิ์ในตัวสัตว ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.2547 วางหลักเกณฑเรื่องการใหยืมเพ่ือการผลิต  
ไวโดยมีเง่ือนไขวา เม่ือลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกมีอายุครบ ๒ ปแลวใหเกษตรกรผูยืมสงลูกโค 
หรือลูกกระบือนั้นคืน ธคก. เพ่ือใหปศุสัตวจังหวัดนําไปใหบริการแกเกษตรกรรายอ่ืนหรือจําหนาย 
เพ่ือนําเงินสง ธคก. สวนลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดใหมในลําดับถัดไปจะตกเปนของเกษตรกรผูยืม 
เม่ือสัญญายืมมีอายุครบ ๕ ป ใหแมโคหรือแมกระบือดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผูยืม 
พรอมลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดใหมในลําดับท่ี ๒,๓,๔,  

กรณีท่ีเกษตรกรมีความประสงคจะขอซ้ือสัตว (แมสัตวกอนครบสัญญาหรือลูกตัวแรก)  
จากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะดําเนินการ 
ใหโดยคํานึงถึงสภาพสัตว(โค-กระบือ) ท่ีจําหนาย และพิจารณาจากราคาตามทองตลาดในขณะนั้น  
โดยใหประเมินราคาขายตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเพ่ือจําหนายและราคาสัตว
ฉบับปจจุบัน และเสนอความเห็นตอสํานักงานปศุสัตวเขตซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ เชน การเปลี่ยน
คูสัญญา การจําหนายทะเบียนลูกโค-กระบือ การจําหนายทะเบียนแมพันธุโค-กระบือ การขายและจําหนาย
ออกจากทะเบียน การจําหนายออกจากทะเบียนกรณีตาย เปนตน และเม่ือสํานักงานปศุสัตวเขตพิจารณา
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อนุมัติแลวจึงเรียกเก็บเงินจากเกษตรกร ออกหลักฐานการจายเงินและมอบกรรมสิทธิ์ในตัวสัตว 
ใหกับเกษตรกร จากนั้นสํานักงานปศุสัตวเขตจะดําเนินการสรุปรายงานใหโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ เพ่ือทราบและจําหนายทะเบียนตอไป  

ผลจากการสอบสวน ผูขอรับการประเมินพบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท่ีไดรับสัตว
ของโครงการไดขายโคไปในราคาท่ีต่ํากวามูลคาในสัญญา และไมนําเงินท่ีขายไดสง ธคก. ตามขอ ๙  
ของระเบ ียบกรมปศุสัตว  ว าดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เ พ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนั้นจึงถือวาเกษตรกรผูเขารวมโครงการไดทําผิดสัญญาและตองชดใชเงิน
คืนใหกับโครงการ ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในสัญญา แตไมปรากฏวาผูถูกกลาวหาไดมีการดําเนินการ 
กับเกษตรกรท่ีผิดสัญญาแตอยางใด กรณีจึงถือไดวาผูถูกกลาวหาปฏิบัติไมสอดคลองกับระเบียบ 
กรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗  
ขอ ๒๐ ขอ ๒๘ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑  

ประเด็นท่ี 4 ผูถูกกลาวหามอบหมายใหเจาหนาท่ีไปรับเงินจากเกษตรกร ไดรับเงินมา
จํานวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท มีการดําเนินการอยางไร เหตุใดจึงปรากฏตามหลักฐานการนําเงินสงเงิน 
เพียง ๒๗๖,๔๐๐ บาท สวนท่ีขาดหายไปผูถูกกลาวหา มีการดําเนินการอยางไร 

ผูขอรับการประเมินเห็นวา ขอเท็จจริงท่ีนํามาสูการพิจารณามาจากพยานหลักฐาน  
๒ ประเภท คือ  

๑. พยานเอกสาร ซ่ึงผูขอรับการประเมินและคณะกรรมการสอบสวนตองแสวงหามาเอง 
มีท้ังมาจากผูถูกกลาวหาและพยานบุคคลอางอิง 

๒. พยานบุคคล ผูขอรับการประเมินและคณะกรรมการสอบสวนตองไปนําสืบในท่ีเกิดเหตุ
พยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีนํามาพิจารณารับฟงขอเท็จจริงนั้น แบงตามน้ําหนักการรับฟงพยานหลักฐานได
หลายประการ ดังนี้ 
 ก. พยานชั้นหนึ่ง คือพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุดเชน พยานเอกสารตนฉบับพยานบุคคล 
ท่ีเห็น หรือรับรูขอความดวยตนเองหรือประจักษพยาน เปนตน พยานเหลานี้ยอมมีน้ําหนักมากกวา 
พยานบอกเลา 
 ข .  พยานชั้นสอง คือพยานหลักฐาน ท่ี มีน้ํ าหนักนอย เชน  พยานบอกเล า  
หรือพยานแวดลอม ซ่ึงไมไดรับรูขอความมาดวยตนเอง เชน พยานซัดทอด ตามลําพังพยานตาง ๆ เหลานี้ 
ยังไมพอรับฟงลงโทษได ตองมีพยานอ่ืนมาประกอบ เพ่ือใหพยานเหลานี้มีน้ําหนักม่ังคงเพ่ือฟงลงโทษได 

ผูถูกกลาวหา ไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตวอําเภอไปรวบรวมเงิน 
จากเกษตรกร ปรากฏตามพยานหลักฐานรวมเปนจํานวนท้ังสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท และไดรับมอบเงิน
ดังกลาวไวแลว แตปรากฏตามหลักฐานการนําสงเงินตอทางราชการ และใบเสร็จรับเงินท่ีออกใหกับ
เกษตรกรมีการรับเงินและสงเงินใหแกทางราชการรวมเปนเงินจํานวนเพียง ๑๐๓,๖๐๐ บาท กรณีจึงเปน
การดําเนินการท่ีไมตรงกับขอเท็จจริง  

ประเด็นท่ี 5 พฤติการณของผูถูกกลาวหาเปนความผิดวินัยกรณีไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล  
และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา ๘๒(๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม อยางไร 

การกระทําท่ีจะถือวาเปนความผิดทางวินัยฐานใด พิจารณาไดจากพฤติการณท่ีกระทํา
หรือละเวนการกระทํา จะตองครบองคประกอบความผิดในฐานนั้น หากไมครบองคประกอบความผิด  
จะถือวาเปนความผิดทางวินัยในฐานนั้นไมได ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนจะตองพิจารณาขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานจากการสอบสวนเรื่องท่ีกลาวหาวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม



๓๑ 
 

โดยพิจารณาขอเท็จจริงและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานวาควรรับฟงพยานหลักฐานฝายใดเพียงใด 
วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานโดยอาศัยเหตุผลใด ซ่ึงจากขอเท็จจริงท่ีนํามาประกอบทํารายงาน 
การสอบสวน ไดแก พยานหลักฐานตาง ๆ  ขอสันนิษฐาน ผูสอบสวนรูหรือตรวจเห็นเองหรือผูถูกกลาวหา
รับสารภาพ 

จากการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีโคของโครงการฯ ปวยและตายไป ผูขอรับการประเมิน 
พบวา ภายหลังจากท่ีผูถูกกลาวหาไดออกไปดําเนินการตามหนังสือสั่งการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  
ท่ีใหดําเนินการเก่ียวกับการรายงานลูกเกิด การขอรับสัตวใหม การขออนุมัติจําหนายสัตว และการจัดทํา
บัญชีสัตว ในโครงการ ธคก. และปรากฏวาโคของเกษตรกรท่ีไดรับไปจากโครงการไดตายไป และบางสวน 
มีอาการปวย ผูถูกกลาวหาไดใหเจาหนาท่ีซ่ึงเปนสัตวแพทยไปทําการรักษาอาการของสัตวปวย จนมีอาการดี
ข้ึนเปนบางตัว แตสัตว เริ่มปวยมากข้ึน จึงไดแจงไปยังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดใหมาทําการรักษา 
และเจาะเลือดไปตรวจท่ีศูนยชันสูตรโรคสัตวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการเจาะเลือดโคไปตรวจปรากฏวา
เปนพยาธิในเม็ดเลือดเกือบท้ัง ๖๐ ตัว ผู ถูกกลาวหาจึงระดมเจาหนาท่ีสัตวแพทยไปทําการรักษา 
โดยใชยา belanil และยาบํารุง จนสัตวหยุดตายและเริ่มอาการดีข้ึนและก็หายตามปกติ  

ผูขอรับการประเมินจึงไดพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ 
๑. ตองเปนเจาหนาท่ี ผูถูกกลาวหาเปนรับราชการในตําแหนงปศุสัตวอําเภอ จึงเปน

เจาหนาท่ีและมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดทําทะเบียนสัตวของโครงการ ธคก. และติดตามดูแล
สุขภาพโค-กระบือ โดยสมํ่าเสมอ และการปองกันโรคสัตวตามระยะเวลาท่ีจําเปนรวมท้ังมีหนาท่ีในการ
ดําเนินการจําหนายพัสดุ-ครุภัณฑในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบตามคําสั่งของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
ตามระเบยีบกรมปศุสัตววาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงเปนระเบียบท่ีบังคับใชอยูในขณะนั้น และคําสั่งท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
ดังกลาว 

๒. กระทําการหรือไมกระทําการอันเปนขอปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไววาเปนการ
กระทําผิดทางวินัย ปรากฏวา 

ก. ในพ้ืนท่ีของผู ถูกกลาวหามีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ธคก. และไดรับสัตว 
ของโครงการไวตามสัญญาการใหยืมเพ่ือการผลิต ผูถูกกลาวหาทราบวาโคของเกษตรกรท่ีใหยืมไปมีอาการ
ปวย ไมแข็งแรงและพบวามีโคปวยและตายลง ผูถูกกลาวหาไดมีการติดตามดูแลสุขภาพโค-กระบือ รวมท้ัง
การดําเนินการปองกันโรคสัตวตามระยะเวลาท่ีจําเปน แตผูถูกกลาวหาไมไดดําเนินการกับซากสัตว  
โดยไมทําการขอจําหนายสัตวซ่ึงตายออกจากทะเบียนสัตว หรือสําเนาภาพถายสัตวท่ีตายและหรือภาพ
การฝงซาก ทําใหทะเบียนสัตวไม เปนปจจุบัน และไมรายงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ 
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอ ๒๗ และขอ ๒๘ ของระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการดําเนินการโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ข. กรณีผูถูกกลาวหาไมการดําเนินการกับเกษตรกรท่ีไมปฏิบัติตามสัญญาใหเปนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด ชวงท่ีสัตวปวยระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน เกษตรกรอยากคืนโค  
แตผูถูกกลาวหาไมสามารถท่ีจะรับคืนไดจึงแจงปศุสัตวจังหวัด ตอมาสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดแจงให 
ผูถูกกลาวหาแกไขปญหาในเบื้องตนตามหนังสือของสํานักงานปศุสัตวเขต ผูถูกกลาวหาจึงไดจัดประชุม
เกษตรกรและเพ่ือแกไขปญหาใหเกษตรกร และใหเกษตรกรแจงเกิดลูกโคเปนเพศผูเพ่ือท่ีจะจําหนาย 
และสงเงินชดใชใหโครงการรายละประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๖,๐๐๐ บาท แตท่ีประชุมมีมติใหสงเงิน
ชดใช ๑๐,๐๐๐ บาท สวนตางท่ีเหลือใหเฉลี่ยใสสัตวตัวท่ีตายและตัวท่ีเกษตรกรขายไปแลวไมสามารถ 
เก็บเงินได ซ่ึงผู ถูกกลาวหาไดแจงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาว  
และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยินยอมใหดําเนินการได 



๓๒ 
 

พฤติการณของผูถูกกลาวหาจึงเปนการไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการจึงเปนความผิดทางวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา ๘๒(๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประเด็นท่ี 6 พฤติการณดังกลาวเขาลักษณะเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการโดยทุจริต หรือไม อยางไร 

สาระสําคัญของกระบวนการสอบสวนทางวินัยในประเด็นปญหา และความยุงยาก 
ของผูขอรับการประเมินท่ีจะตองพิจารณาของเรื่องนี้อยูท่ีวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัยโดยทุจริต
ตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม เพียงใด หากเปนการกระทําโดยทุจริตจะเปนกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๘๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จะลงโทษโดยการ 
ปลดออก หรือไลออก แตถาไมไดกระทําความผิดวินัยโดยทุจริต การลงโทษก็จะแตกตางออกไป  
ผูขอรับการประเมินจึงตองทําการพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย ระเบียบและวิธีการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะตองทําความเข าใจใหลึก ซ้ึง ถึง รูปแบบ ข้ันตอน หรือวิ ธีการ 
อันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไว เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาโดยคํานึงถึงพยานหลักฐาน ตาง ๆ  
ท่ีไดจากการสอบสวน 4 4วิเคราะหและรับฟงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย 
ท่ีนาจะพิสูจนวาผูถูกกลาวหามีความผิดหรือบริสุทธิ์ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาความเห็นการลงโทษ
วามีความเหมาะสมกับการท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดวินัยมากนอยเพียงใด 4 4และนํามาสรุปรายงาน
การสอบสวนในท่ีประชุมของคณะกรรมการสอบสวน โดยการพิจารณาความผิดในเรื่องดังกลาวนี้ผูขอรับการ
ประเมินตองพิจารณาจากองคประกอบความผิดซ่ึงมีท้ังองคประกอบภายนอก ไดแก พฤติกรรมหรือการ
แสดงออกในการกระทํา และองคประกอบภายใน (จิตใจ) คือ ความรูสํานึกในการกระทํา เพราะการกระทําใด 
ท่ีจะจะถือวาเปนความผิดทางวินัยได พฤติการณท่ีกระทําหรือละเวนการกระทําตองครบองคประกอบ
ความผิดในฐานนั้นดวย หากไมครบองคประกอบความผิดจะถือวาเปนความผิดทางวินัยฐานนั้นไมได  

การพิจารณาความผิดทางวินัยประเด็นนี้ ผูขอรับการประเมิน ไดพิจารณาจาก 
๑. ผูถูกกลาวหามีหนาท่ีราชการท่ีจะตองปฏิบัติ  
๒. มีการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ กลาวคือ มีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัต ิ

แตปฏิบัติหนาท่ี หรือไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ีโดยจงใจหรือมีเจตนาไมปฏิบัติ 
โดยมีการเรียกรับผลตอบแทนหรือไดรับผลคาแทน 

๓. เกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด ไมวาจะเปนประชาชนหรือรัฐ  
และความเสียหายอยางรายแรงเปนผลโดยตรงท่ีเกิดจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

๔. เจตนาทุจริต หมายถึง มีการแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
ซ่ึงอาจเปนเงินทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมมีสิทธิท่ีจะไดรับโดยชอบดวยกฎหมาย  

ท้ังนี้ความผิดฐานทุจริตนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แมทางวินัยจะมีโทษไลออก
หรือปลดออก แตมติหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.0205/ว 234 ลงวันท่ี 24  
ธันวาคม 2536 วาดวยการลงโทษผูกระทําความผิดทางวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ซ่ึงควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ แมการนําเ งินท่ีทุจริตไปแลวมาคืน 
หรือมีพฤติการณกลับใจ หรือมีเหตุอันสมควรปราณีอ่ืนใด ก็ไมเปนเหตุลดหยอนโทษเปนปลดออก 
จากราชการ และใหไลออกผูกระทําความผิดวินัยสถานเดียว โดยผูขอรับการประเมินตองพิจารณา 
จากพยานหลักฐาน ตาง ๆ อยางละเอียดและรอบคอบ เพ่ือสรางความเปนธรรมใหผูถูกกลาวหาวา  
ท่ีกระทําไปนั้นมีเจตนาระดับใด และครบองคประกอบความผิดท้ังภายนอกและภายในตามมาตรา ๘๕ (๑) 



๓๓ 
 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม นอกจากนั้นองคประกอบภายใน 
ตองมีเจตนาพิเศษ คือ การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือโดยทุจริตนั่นเอง 

จากผลการสอบสวนท่ีผูขอรับการประเมินรวบรวมมานั้น รับฟงไดวาผูถูกกลาวหาไมมี
เจตนาท่ีจะทุจริตมาตั้งแตตน พิจารณาจากพยานบุคคลหรือเกษตรกรท่ีจายเงิน ท่ีใหการยืนยันวามีการให
เงินเปนคาจําหนายลูกโคจริง เนื่องจากไดเขาใจวาเปนการชําระหนี้โครงการ ธคก. แตเม่ือผูถูกกลาวหา
ไดรับเงินมาแลว ไดดําเนินการจัดทํารายงานการจําหนายสัตวตามระเบียบของ ธคก. ซ่ึงตองใชระยะเวลา
พอสมควร จากพฤติการณของผูถูกกลาวหา ท่ีดําเนินการจําหนายลูกสัตวไปในชุดแรกจํานวน ๒๐ ตัว  
จากจํานวน ๓๘ ตัว ซ่ึงกอนมีการขออนุมัติ ตองผานข้ันตอนตาง ๆ ตามระเบียบของ ธคก. ท่ีกําหนดไว  
มีการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินราคาวาลูกสัตวแตละตัว มีราคาเทาไร ซ่ึงแตละตัวก็ไมเทากัน  
เพ่ือเสนอใหสํานักงานปศุสัตวเขตพิจารณาอนุมัติ และเม่ือสํานักงานปศุสัตวเขตไดอนุมัติชุดแรก แตชุด 
ท่ีสองไมไดพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีเรื่องรองเรียนไปท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตภาครัฐ (ศปท.) 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กลาวหาวาผูถูกกลาวหา มีพฤติการณ
ทุจริตเงินโครงการ ธคก. โดยนําโค-กระบือ ของโครงการไปจําหนายเสียกอน ผูขอรับการประเมินเห็นวา
การท่ีผูถูกกลาวหาไดนําเงินท่ีเหลือท้ังหมดคืนใหแกเกษตรกรท้ังหมดตามท่ีไดรับเงินมาสอใหเห็นเจตนา 
ท่ีแทจริงท่ีอยูในใจของผูถุกกลาวหาวาไมมีเจตนาไปในทางทุจริต ซ่ึงสอดคลองกับคําใหการของพยาน
บุคคลท่ีเปนเกษตรกรท่ีจายและรับเงินคืนไปครบตามจํานวน  

ผูขอรับการประเมินจึงนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนวา ผูถูกกลาวหา 
มีพฤติการณใหเห็นวา การไปเก็บเงินมากอนนั้นก็เพ่ือแกปญหาตาง ๆ ใหยุติ เพราะเงินท่ีไดรับมาจาก
เกษตรกรมีจํานวนคอนขางสูงและไดมาคอนขางยาก เนื่องจากไดมาจากการขายผลผลิตตามฤดูกาล  
ซ่ึงผูถูกกลาวหาทําไปเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา มีเจตนาตองการรักษาผลประโยชนของทางราชการ 
เพราะการขออนุมัติตามระเบียบของธนาคารโค-กระบือ มีหลักเกณฑ และมีข้ันตอนท่ีคอนขางยุงยาก 
ตั้งแตการพิจารณาขอจําหนายจนถึงอนุมัติไมไดเบ็ดเสร็จอยูท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอ แตตองผาน
กระบวนการตาง ๆ ท้ังนี้ ผูถูกกลาวหามีจุดประสงคท่ีจะตองการแกไขปญหาดังกลาว จึงไดมีการจัดประชุม
ชี้แจง แตปญหาท่ีไดกระทําลงไปนั้น เกิดจากปจจัยภายนอกหลาย ๆ อยาง เชน เกิดจากความผิดเกษตรกร
ทําลงไปโดยฝาฝนระเบียบ เนื่องจาก เกษตรกรเปนประชาชนท่ีขาดความรู ไมเขาใจในสัญญาและไมเขาใจ
ในระเบียบอยางแทจริง รวมถึงการประชาสัมพันธหลักเกณฑหรือวิธีการของโครงการธนาคารโค-กระบือ 
ยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง ซ่ึงเกษตรกรไดยอมรับผิดวาไดกระทําผิดตามท่ีปรากฏในสัญญาท่ีทําไวจริง  
และไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงโดยยินยอมชดใชเงินท่ีจะตองรับผิดตอโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดําริ ตามมติท่ีประชุมเปนเงินคาโค จํานวนตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงถือวาเปนจํานวน 
ท่ีคอนขางสูง สําหรับผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตผูถูกกลาวหาก็ไดนําเงินคาโคท่ีไดรับจากเกษตรกร 
ท่ีไดทําผิดสัญญา นําสงใหกับทางราชการ โดยไมไดดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว  
วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ ท่ีกําหนด
ไวในขอ ๓๐ เชน ไมผานคณะกรรมการประเมินกําหนดราคา เสนอใหปศุสัตวจังหวัดและปศุสัตวเขต
อนุมัติเสียกอน และเม่ือปศุสัตวเขตอนุมัติมาแลวราคาลูกโค จึงไมเทากันกับราคาท่ีไปเก็บเงินมาแตตน 
เนื่องจากผูถูกกลาวหาไดเก็บเงินจากเกษตรกรมาเกินกวาท่ีไดรับอนุมัติ เม่ือผูถูกกลาวหาไดทราบจํานวน
เงินตามท่ีปศุสัตวเขตไดอนุมัติแลว ไดนําเงินไปคืนใหแกเกษตรกร โดยไมมีการทวงถาม หรือปรากฏ
พฤติการณในการเก็บเอาเงินสวนท่ีเหลือนั้นไว เพ่ือประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  

ผูขอรับการประเมินจึงไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการโดยใชหลักการพิจารณาจาก
พยานหลักฐาน ตาง ๆ มาสนับสนุน ผลการพิจารณาประกอบกับการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานตาง ๆ 
เพียงพอท่ีจะรับฟงไดวา พฤติการณของผูถูกกลาวหามีเจตนาเพียงเพ่ือแกปญหาใหกับเกษตรกร มิไดมี



๓๔ 
 

เจตนาโดยทุจริตท่ีจะแสวงหาผลประโยชนโดยมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเอง หรือมีเจตนาแสวงหา
ประโยชนจากเงินท่ีไดรับจากเกษตรกรในสวนท่ีเกินมา ขาดเจตนาทุจริต จึงไมเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหาย 
อยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ แตเนื่องจากผูถูกกลาวหามีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร
ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ ไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทางราชการ  
ในกรณีนี้ผูขอรับการประเมินจึงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา การท่ีผูถูกกลาวหา
บกพรองในหนาท่ีราชการ จึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติ 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

ประเด็นท่ี 7 การพิจารณาความผิดวินัยฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงาน 
โดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย  

สืบเนื่องมาจากกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไดรายงานจํานวนลูกโคไมตรงตอความเปนจริง  
และปกปดขอความ ซ่ึงควรตองแจงตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนการกระทําอันเปนขอหามตามมาตรา ๘๓ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑ จึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง  
โดยพิจารณาจากองคประกอบความผิดดังนี้ 

- มีการรายงานตอผูบังคับบัญชา ปรากฏตามรายงานการขอจําหนายสัตวตามระเบียบ 
ของธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําร ิพ.ศ.2547 

- การรายงานนั้นมีขอความอันเปนเท็จ หรือมีลักษณะปกปดขอความจริง ซ่ึงควรตอง 
แจงดวย และผูถูกกลาวหารูอยูแลววารายงานนั้นไมเปนความจริง ซ่ึงรวมถึงการรายงานโดยปกปดขอความ
ซ่ึงควรตองแจงก็ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

พฤติการณดังกลาวของผูถูกกลาวหา จึงเปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ตามมาตรา ๘๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงคณะกรรมการ 
ในท่ีประชุมการสอบสวน มีความเห็นดวยกับผูขอรับการประเมินซ่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ  
 
2. การพิจารณากําหนดโทษ 

โทษทางวินัยตามมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดใหโทษทางวินัยท่ีจะลงแกขาราชการผูกระทําความผิดนั้นมีอยู ๕ สถานคือ  

๑. ภาคทัณฑ 
๒. ตัดเงินเดือน 
๓. ลดเงินเดือน 
๔. ปลดออกและ 
๕. ไลออก  
จะเห็นไดวาโทษท้ัง ๕ สถานดังกลาว ลวนแลวแตมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ 

หรือหนาท่ีของขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัยโดยตรงเม่ือผลของ“คําสั่งลงโทษทางวินัย”มีผลกระทบ 
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของขาราชการผูถูกลงโทษทางวินัย ดังนั้น การจะถือวาเปนความผิด 
ทางวินัยฐานใดไดจะตองพิจารณาถึงพฤติการณท่ีกระทําหรือละเวนการกระทําวาครบองคประกอบ
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ความผิดในฐานนั้นหรือไม เพียงใด หากไมครบองคประกอบความผิด จะถือวาเปนความผิดทางวินัย 
ในฐานนั้นไมได 

ในกรณีท่ีผลการสืบสวนปรากฏวากรณีมีมูล ถาความผิดนั้น มิใชความผิดวินัย 
อยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําชี้แจง
ของผูถูกกลาวหาแลว ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
ตามขอกลาวหา ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษตามควรแกกรณี ซ่ึงโทษสําหรับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญ
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง มีดังตอไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับ 

ในวันท่ีมีคําสั่งลงโทษเปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับ 

ในวันท่ีมีคําสั่งลงโทษ 
ผูขอรับการประเมินไดใชพ้ืนฐานทางดานทฤษฎีตาง ๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑในการ

พิจารณาความผิดและหลักการกําหนดโทษ ดังนี้  
๑. หลักการพิจารณาความผิด โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรม เพราะการท่ีจะถือวา 

การกระทําอยางไร เปนความผิดวินัยฐานใดนั้น ตองพิจารณาท้ังขอเท็จจริงขอกฎหมายตามตัวบท
กฎหมายอยางเครงครัด โดยตองพิจารณาอยางละเอียดและรอบคอบ ใหครบทุกขอกลาวหาและประเด็น
ความผิดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวน เพ่ือใหครบองคประกอบของความผิด 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิดทางวินัยกรณีใดตามมาตราใด  

2. หลักการพิจารณากําหนดโทษ โดยพิจารณาภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด เชน 
ลักษณะของการกระทําความผิด ผลแหงการกระทําผิด คุณความดีของผูกระทําผิด การรูหรือไมรูวาการ
กระทํานั้นเปนความผิด เหตุเบื้องหลังการกระทําผิด มติคณะรัฐมนตรี  หรือ มติ  ก.พ. เปนตน 
มาคํานึงประกอบดวย และท่ีสําคัญตองคํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงมีเหตุอันควร
ลดหยอน เพ่ือใหการลงโทษเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรมตามหลักความเปนธรรม ดังนั้น เพ่ือใหการ
ลงโทษไมเกินไปจากความเปนจริง นอกจากตองพิจารณากําหนดโทษตามหลักนิติธรรมแลว ตองคํานึงถึง
หลักมโนธรรม และหลักความเปนธรรมดวย เพราะถาลงโทษผิดไป ผลกระทบจะเกิดข้ึนอยางมากมาย 
ท้ังบุคคลท่ีถูกลงโทษ ฐานะทางสังคม และความสัมพันธทางครอบครัว จึงตองพิจารณาใหรอบคอบ  
ตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงและเจตนาท่ีแทจริงท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําลงไปนั้น  

ผูขอรับการประเมินไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการโดยใชหลักการพิจารณาจาก
พยานหลักฐาน ตาง ๆ มาสนับสนุน แสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหามีเจตนาเพียงเพ่ือแกปญหาใหกับ
เกษตรกร มิไดเจตนาแสวงหาประโยชนจากเงินท่ีไดรับจากเกษตรกรในสวนเกินมาตั้งแตตน เพ่ือประโยชน
แกตนเอง จึงไมมีเจตนาทุจริตและไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แตพฤติการณดังกลาว ผูถูกกลาวหา 
ก็รูถึงวาการกระทําเชนวานั้น เปนการไมถูกตองตามระเบียบ และเปนการฝาฝนระเบียบ จึงเปนการ
กระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
อีกท้ังไดมีการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาหรือรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง เปนการกระทํา
ความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา ๘๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงคณะกรรมการในท่ีประชุมการสอบสวน จึงมีความเห็นดวยกับผูขอรับการประเมิน 
และไดใชดุลยพินิจกําหนดแนวทางการลงโทษรวมกันวา กรณีในการฝาฝนระเบียบกรมปศุสัตววาดวย
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โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.2547 เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน 
รอยละ ๔ ของเดือน เปนระยะเวลาสามเดือน เหมาะสมและสมควรแกเหตุ ท่ีไดกระทําไปแลว  
และเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว ซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวเห็นชอบดวย จึงออกคําสั่งลงโทษผูถูกกลาวหา 

 
๓. ความยุงยากในการดําเนินการพิจารณาความผิดทางวินัย 

ความยุ งยากของผูขอรับการประเมินจึงอยู ท่ีการวิ เคราะห เชิงเปรียบเทียบ
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ ใหไดขอเท็จจริงเปนยุติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดทุจริตหรือไม ซ่ึงจากประเด็น
ตาง ๆ ท่ีไดกลาวมานั้น ประเด็นท่ีสําคัญอยูท่ีประเด็นท่ี ๖ ในการพิจารณาความผิดวา ผูถูกกลาวหาได
กระทําโดยเจตนาทุจริตหรือไม ถาทุจริตผูถูกกลาวหาก็จะถูกลงโทษไลออกสถานเดียว ตามมติหนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.0205/ว 234 ลงวันท่ี24 ธันวาคม 2536 ประเด็นสําคัญ 
จึงอยูท่ีพยานหลักฐาน ตาง ๆ ท่ีจะนํามานําสืบใหนาเชื่อวาผูถูกกลาวหาเจตนาทุจริตท่ีแทจริงหรือไม  

ซ่ึงไดจากการแสวงหาขอเท็จจริงจากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุเพ่ือจะนํามาใชพิสูจนความผิดของผูถูก
กลาวหา 

การนําพยานบุคคลเปนประจักษพยานหลักฐานท่ีสําคัญท่ีจะนํามาพิจารณาประกอบ
กับพยานหลักฐานอ่ืน เพ่ือใหมีน้ําหนักม่ันคงในการลงโทษ ปญหาและอุปสรรคในการชั่งน้ําหนักของพยาน
บุคคลท่ีนํามาอาง เพ่ือพิสูจนวาผู ถูกกลาวหามีความผิดหรือบริสุทธิ์  ผูขอรับการประเมินตองใช 
ความระมัดระวัง มีดังตอไปนี้ 

คําใหการของพยานไมวาจะเปนประจักษพยาน พยานบอกเลา พยานซักทอด 
หรือพยานท่ีรวมกันกระทําความผิด ผูขอรับการประเมินตองศึกษาวิเคราะหจากขอเท็จจริงและท่ีมา 
ของพยานหลักฐานตาง ๆ วามีท่ีมา มีคุณคาในเชิงพิสูจน และความนาเชื่อถือของพยานหลักฐาน รวมถึง
ลักษณะ และความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําโดยมิชอบ และความรายแรงของความผิดท่ีผูถูกกลาวหา
วากระทําความผิด โดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวิธีการและข้ันตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
เพ่ือใหการสอบสวนดําเนินการไปไดความเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอนวา 
มีความถูกตองและชอบดวยกฎหมาย ผูขอรับการประเมินจึงวิเคราะหใหความสําคัญพยานบุคคลท่ีจะเปน
หลักชี้ชัดใหเห็นเจตนาทุจริต ดังนี้ 

พยานท่ีเปนเกษตรกรสวนใหญเปนประจักษพยาน ท่ีใหการไวในชั้นสอบขอเท็จจริงไม
สามารถมาใหการในชั้นสอบสวนไดตรงกันทุกปาก บางสวนติดธุระ บางสวนไดตายไป ภริยาและบุตร 
ผูรับชวงตอมาใหการแทน พยานพวกนี้ถือวาเปนพยานแวดลอม ผูขอรับการประเมินตองรับฟงพยาน 
ปากนี้ดวยความระมัดระวัง ลําพังพยานเหลานี้ยังไมพอรับฟงได ตองมีพยานปากอ่ืนมาประกอบใหการ
สนับสนุนรับฟงลงโทษได  

ความยุงยากจึงเปนเรื่องการนัดพยานทุกปากท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําเปนเรื่องท่ียาก 
ท่ีจะมาพรอมเพรียงกัน เม่ือพยานมาไมพรอมเพรียงกัน จึงจําเปนตองรับฟงพยานสวนใหญมาวิเคราะห
รวมท้ังพยานเอกสารและพยานแวดลอมอ่ืน ๆ มาประกอบ  

ความยุงยากอีกประการคือขอเท็จจริงเกิดข้ึนมาเปนระยะเวลานานปรากฏวา พยาน
บางคนใหการคาดเคลื่อนในเรื่องจํานวนเงิน บางสวนใหการวาลืมไปแลว บางคนใหการคืนจํานวนจําได
แนนอน บางคนจําไมไดแนนอนแตรูวาคืน ซ่ึงความจดจําของพยานแตละคนไมเทากัน ผูขอรับการประเมิน
จะตองใชดุลพินิจ ท่ีสมเหตุสมผลในการชั่ งน้ํ าหนักพยานวา พยานใหการสอดคลองกันหรือไม  
ตามระยะเวลาท่ีปรากฏในเรื่องท่ีเกิดเหตุวา สอดคลองตรงกันวาพยานไดรับคืนจากผูกลาวหาจริงตามท่ี 



๓๗ 
 

ผูกลาวหายืนยัน และระยะเวลาการคืนเงินตองไมหางจากท่ีทางปสุสัตวเขตพิจารณาไมอนุมัติใหจําหนาย
ลูกโคในงวดท่ีสองดวย  

ซ่ึงผูขอรับการประเมินพิจารณาจากพยานตาง ๆ รับฟงไดวาผูถูกกลาวหาไมมีเจตนา
ทุจริตมาตั้งแตตน พิจารณาจากพยานบุคคลหรือเกษตรกรท่ีจายเงิน ท่ีใหการยืนยันวามีการใหเงิน 
เปนคาจําหนายลูกโคจริง เนื่องจากไดเขาใจวาเปนการชําระหนี้โครงการ ธคก. แตเม่ือผูถูกกลาวหาไดรับ
เงินมาแลว แตก็ไมไดดําเนินการจําหนายลูกโคในทันทีเพราะมีเหตุเจ็บปวย แตก็ไมไดท้ิงระยะเวลานาน 
มีการดําเนินการจําหนายลูกสัตวไปในชุดแรกจํานวน ๒๐ ตัว จากจํานวน ๓๘ ตัว ซ่ึงกอนมีการขออนุมัติ  
ตองผานข้ันตอนตาง ๆ ตามระเบียบของ ธคก. ท่ีกําหนดไว มีการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมิน
ราคาวาลูกสัตวแตละตัว มีราคาเทาไร ซ่ึงแตละตัวก็ไมเทากัน เพ่ือเสนอใหสํานักงานปศุสัตวเขตพิจารณา
อนุมัติ และเม่ือสํานักงานปศุสัตวเขตไดอนุมัติชุดแรก แตชุดท่ีสองไมไดพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก 
มีเรื่องรองเรียนไปท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตภาครัฐ (ศปท.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กลาวหาวาผูถูกกลาวหา มีพฤติการณทุจริตเงินโครงการ ธคก. โดยนําโค-กระบือ 
ของโครงการไปจําหนายเสียกอน ผูขอรับการประเมินเห็นวาการท่ีผูถูกกลาวหาไดนําเงินท่ีเหลือท้ังหมดคืน
ใหแกเกษตรกรท้ังหมดตามท่ีใหการไวตอคณะกรรมการสอดคลองกับเกษตรกรท่ีไดรับเงินภายหลังจากเขต
ไดพิจารณาไมอนุมัติท้ังเงินในชุดแรกท่ีเหลือจากการอนุมัติและเงินชุดท่ีสองท่ีไมอนุมัติแสดงใหเห็น
พฤติการณท่ีแทจริงวาไมมีเจตนาท่ีจะเอาเงินท่ีเหลือมาเปนของตน สอใหเห็นเจตนาท่ีแทจริงท่ีอยูในใจ 
ของผูถูกกลาวหาวาไมมีเจตนาไปในทางทุจริต ซ่ึงสอดคลองกับคําใหการของพยานบุคคลท่ีเปนเกษตรกร 
ท่ีจายและรับเงินคืนไปครบตามจํานวน ประกอบกับผูถูกกลาวหามีพฤติการณใหเห็นวา การไปเก็บเงินมา
กอนนั้นก็เพ่ือแกปญหาตาง ๆ ใหยุติ เพราะเงินท่ีไดรับมาจากเกษตรกรมีจํานวนคอนขางสูงและไดมา
คอนขางยาก เนื่องจากเงินท่ีไดมาจากการขายผลผลิตตามฤดูกาล ซ่ึงผูถูกกลาวหาทําไปเพ่ือแกปญหา
เฉพาะหนา มีเจตนาตองการรักษาผลประโยชนของทางราชการเพราะการขออนุมัติตามระเบียบ 
ของธนาคารโค-กระบือ มีหลักเกณฑ และมีข้ันตอนท่ีคอนขางยุงยาก ตั้งแตการพิจารณาขอจําหนาย 
จนถึงอนุมัติไมไดเบ็ดเสร็จอยูท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอ แตตองผานกระบวนการตาง ๆ ท้ังนี้ ผูถูกกลาวหา
มีจุดประสงคท่ีจะตองการแกไขปญหาดังกลาว จึงไดมีการจัดประชุมชี้แจง แตปญหาท่ีไดกระทําลงไปนั้น 
เกิดจากปจจัยภายนอกหลาย ๆ อยางพยานแวดลอม เชน เกิดจากความผิดเกษตรกรทําลงไปโดยฝาฝน
ระเบียบ เนื่องจาก เกษตรกรเปนประชาชนท่ีขาดความรู ไมเขาใจในสัญญาและไมเขาใจในระเบียบ 
อยางแทจริง รวมถึงการประชาสัมพันธหลักเกณฑหรือวิธีการของโครงการธนาคารโค-กระบือ  
ยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง ซ่ึงเกษตรกรไดยอมรับผิดวาไดกระทําผิดตามท่ีปรากฏในสัญญาท่ีทําไวจริง  
และไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงโดยยินยอมชดใชเงินท่ีจะตองรับผิดตอโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร 
ตามพระราชดําริ ตามมติท่ีประชุมเปนเงินคาโค จํานวนตัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงถือวาเปนจํานวน 
ท่ีคอนขางสูง สําหรับผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตผูถูกกลาวหาก็ไดนําเงินคาโคท่ีไดรับจากเกษตรกร 
ท่ีไดทําผิดสัญญา นําสงใหกับทางราชการ โดยไมไดดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว  
วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริพ.ศ.๒๕๔๗  
ซ่ึงพยานเหลานี้เปนพยานเอกสาร ท่ีกําหนดไวในขอ ๓๐ เชน ไมผานคณะกรรมการประเมินกําหนด 
ราคา เสนอใหปศุสัตวจังหวัดและปศุสัตวเขตอนุมัติเสียกอน และเม่ือปศุสัตวเขตอนุมัติมาแลวราคาลูกโค 
จึงไมเทากันกับราคาท่ีไปเก็บเงินมาแตตน เนื่องจากผูถูกกลาวหาไดเก็บเงินจากเกษตรกรมากอนท่ีไดรับ
อนุมัติ เม่ือผูถูกกลาวหาไดทราบจํานวนเงินตามท่ีปศุสัตวเขตไดอนุมัติแลว ไดนําเงินไปคืนใหแกเกษตรกร 
โดยเกษตรกรก็ไมมีการทวงถาม หรือปรากฏพฤติการณในการเก็บเอาเงินสวนท่ีเหลือนั้นไว เพ่ือประโยชน
ท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ดวยเหตุผลดังกลาวพยานตาง ๆ ใหการสอดรับกัน ผูขอรับการประเมิน



๓๘ 
 

จึงเห็นวาผูถูกกลาวหาไมมีเจตนาพิเศษคือทุจริตจึงไมครบองคประกอบความผิด สวนจะมีความผิดอ่ืน 
ก็เปนไปตามท่ีไดวิเคราะหใหเห็นเปนประเด็นตามท่ีผูขอรับการประเมินไดวิเคราะหไว 

 



บทท่ี ๕ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
1. บทสรุป 

เม่ือกรมปศุสัตวไดรับเรื่องรองเรียนกลาวหาจากศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตภาครัฐ 
(ศปท.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กลาวหาหรือสงสัยวาขาราชการ
กรมปศุสัตว ผูดํารงตําแหนง ปศุสัตวอําเภอ วามีพฤติการณทุจริต โดยการเรียกใหเกษตรกรท่ีตองการ 
โค-กระบือของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ไปเลี้ยงจะตองนําเงินมามอบให
ผู ถูกกลาวหากอนจึงจะสามารถนําโค-กระบือของโครงการไปเลี้ยงได  ซ่ึงจากผลการสืบสวน 
ของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานนาเชื่อไดวาผู ถูกกลาวหามีพฤติการณ 
เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 
แกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต เขาขายเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง และผูถูกกลาวหาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการ
ดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบดังกลาว ปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการ
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.2547 โดยไมดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบ จัดทําทะเบียนสัตวไมเปนปจจุบัน และการดําเนินการตามสัญญากับเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ ไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย เขาขาย 
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

จากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ปรากฏวา ในพ้ืนท่ีของผูถูกกลาวหา 
มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ธคก. และไดรับสัตวของโครงการไวตามสัญญาการใหยืมเพ่ือการผลิต  
ทําการขายโคไปกอนจะสิ้นสุดสัญญา และไมไดนําเงินที่ขายไดสงคืนใหแกโครงการ ผูถูกกลาวหาจึงแจงให
เกษตรกรชดใชเงินคืนใหกับ ธคก. ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในสัญญา คือราคาตัวละ 15,000 บาท  
จากการท่ีเกษตรกรไดทําผิดสัญญา ซ่ึงเกษตรกรไดแจงวา ไดขายโคไปในราคาถูกและต่ํากวาสัญญา 
ท่ีทํากันไวกับทางโครงการ ธคก. เนื่องจากโคในขณะนั้นมีราคาถูก และเกษตรกรตอรองขอสงเงินชดใชคืน
ในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท และเพ่ือแกไขปญหาใหเกษตรกร ดําเนินการแจงเกิดลูกโคเปนเพศผู 
เพ่ือท่ีจะจําหนายและสงเงินใหกับโครงการ โดยใหเกษตรกรสงเงินรายละประมาณ ๔,๐๐๐ บาท  
ถึง ๖,๐๐๐ บาท และเรื่องนี้ผูถูกกลาวหาทราบมาตั้งแตเริ่มโครงการวาโคของเกษตรกรท่ีใหยืมไป 
มีอาการปวย ผูถูกกลาวหาไดมีการติดตามดูแลสุขภาพโค-กระบือ รวมท้ังไดมีการเจาะเลือดโคสงตรวจ 
ท่ีศูนยชันสูตรโรคสัตวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏวาโคปวยเปนพยาธิในเม็ดเลือด แมไดทําการ
รักษาแตอาการไมดีข้ึน และตายลง แตเนื่องจากผูถูกกลาวหาไมไดดําเนินการกับซากสัตว โดยไมทําการ 
ขอจําหนายสัตวซ่ึงตายออกจากทะเบียนสัตว หรือสําเนาภาพถายสัตวท่ีตายและหรือภาพการฝงซาก  
ทําใหทะเบียนสัตวไมเปนปจจุบัน และไมรายงานใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบ เพ่ือดําเนินการให
เปนไปตามขอ ๒๗ และขอ ๒๘ ของระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗ และไมดําเนินการกับเกษตรกรท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา  
แตไมเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย แตตามพฤติการณเปนการไมปฏิบัติใหเปนไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไมพบวา 
ผู ถูกกลาวหามีเจตนาท่ีทุจริตตามท่ีถูกกลาวหา มีเพียงเจตนาท่ีจะตองการรักษาผลประโยชน 
ของทางราชการ และตองการชวยเหลือเกษตรกรผูยากจนและแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินการใหเปนไป



 ๔๐ 

ตามแนวทางของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ใหแกเกษตรกร เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตามพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลท่ี 9  

การกระทําผิดวินัยของผูถูกกลาวหาไมมีเจตนาท่ีจะทุจริต แตปญหาท่ีไดกระทําลงไปนั้น 
เกิดจากปจจัยภายนอกหลาย ๆ อยาง เชน บางสวนเกิดจากความผิดของเกษตรกรทําลงไปโดยฝาฝนระเบียบ 
เนื่องจาก เกษตรกรขาดความรู ไมเขาใจในสัญญาและไมเขาใจในระเบียบอยางแทจริง และผูถูกกลาวหา 
ก็นําเงินมาสงใหกับทางราชการ โดยไมพบวามีการแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
หรือประโยชน อ่ืนใดท่ีไมมีสิทธิ ท่ีจะไดรับโดยชอบดวยกฎหมายจากเงินท่ีไดรับไปจากเกษตรกร  
และเม่ือผูถูกกลาวหาไดทราบจํานวนเงินแตละตัวท่ีไดรับอนุมัติแนนอนแลว ก็ไดนําเงินไปคืนใหแก
เกษตรกร โดยไมมีพฤติการณในการเก็บเอาเงินสวนท่ีเหลือไว แสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหามีเจตนา 
เพียงเพ่ือแกปญหาใหกับเกษตรกร มิไดเจตนาแสวงหาประโยชนจากเงินท่ีไดรับจากเกษตรกรในสวนเกิน
มาตั้งแตตน เพ่ือประโยชนแกตนเอง จึงไมมีเจตนาทุจริตและไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
แตพฤติการณดังกลาว ผูถูกกลาวหา ก็รูถึงวาการกระทําเชนวานั้น เปนการไมถูกตองตามระเบียบ  
และเปนการฝาฝนระเบียบ จึงเปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล  
และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ อีกท้ังไดมีการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาหรือรายงานโดยปกปด
ขอความซ่ึงควรตองแจง เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไม ร ายแรง ตามมาตรา ๘๓ (๑)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงคณะกรรมการในท่ีประชุมการสอบสวน  
มีความเห็นดวยกับผูขอรับการประเมิน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จึงไดกําหนดแนวทางการลงโทษ
รวมกันวา กรณีในการฝาฝนระเบียบกรมปศุสัตววาดวยโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชดําริ เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือนรอยละ ๔ ของเดือน เปนระยะเวลาสามเดือน เหมาะสม 
และสมควรแกเหตุ ท่ีไดกระทําไปแลว และอธิบดีกรมปศุสัตวเห็นชอบดวย จึงออกคําสั่งลงโทษ 
ผูถูกกลาวหา  

 
2. ขอเสนอแนะ 

  โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ มีเกษตรกรเขารวมโครงการ
เปนจํานวนมาก และไดกระทํามาโดยตอเนื่องกันทุก ๆ ป ซ่ึงเกษตรกรท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการ  
สวนใหญไมมีความรู ความเขาใจในระเบียบ และหลักเกณฑของโครงการธนาคารโค-กระบือ ท่ีไดกําหนด
มาตั้งแตเขารวมโครงการ จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการมาอยางตอเนื่อง จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีเจาหนาท่ีเขาไปใหแนะนํา และใหคําปรึกษา ดูแลอยางใกลชิด เพ่ือมิใหเกิดปญหา 
ในระยะยาว แตเนื่องจากเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีของโครงการมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและมีงานในหนาท่ี
ประจําท่ีตองรับผิดชอบอยูหลายดาน ตามตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไว จึงขาดการดูแล และเอาใจใสอยางใกลชิด 
การติดตามและประเมินผลจึงเปนไปอยางไมท่ัวถึง ท้ังโครงการดังกลาวไดดําเนินการครอบคลุม 
ท่ัวท้ังอําเภอ และอีกหลายอําเภอในเขตจังหวัดนั้น ๆ อีกท้ังผูท่ีมีหนาท่ีควบคุมกํากับดูแล ไมติดตาม 
ควบคุม หรือกํากับดูแลอยางใกลชิด ท้ังไมมีงบประมาณมาสนับสนุนใหกับทองท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
ไมวาจะเปนยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช บุคลากรผูขอรับการประเมินจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือปองกัน 
มิใหเกิดปญหาเชนเดียวกับกรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ โดยเห็นควรดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

๑. จัดอบรมใหความรู ขาราชการผูปฏิบัติงาน และผูท่ีเก่ียวของในสังกัดปศุสัตวเขต  
ปศุสัตวจังหวัด และปศุสัตวอําเภอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ



 ๔๑ 

ดําเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

๒. กําหนดมาตรการการติดตาม ควบคุม และประเมินผลเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
โดยการใหเจาหนาท่ีเขาไปใหความรูแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดผลงาน เปนราย
ปงบประมาณ  

๓. สรางเครือขายผูนําทองถ่ิน โดยอบรมผูนําทองถ่ินเปาหมาย ใหมีความรูความเขาใจ 
ในการปฏิบัติตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ เพ่ือสามารถใหคําปรึกษา 
คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบข้ันตน วิธีปฏิบัติแกเกษตรกรในเบื้องตน เชน ในกรณีสัตวตาย สูญหาย  
ตองดําเนินการแจงผานทางผูนําทองถ่ิน ไดแก ผูใหญบาน กํานัน สมาชิก อบต.  

๔. ใชสื่อออนไลนเปนกลุมระหวางเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกับสมาชิกเกษตรกรผูเลี้ยง 
โค-กระบือ เปาหมายของแตละอําเภอฯ ท่ีมีโครงการธนาคารโค-กระบือ ใหเขาไปมีสวนรวมในการแจงขาว 
ติดตาม เฝาระวังความเสี่ยงความสูญเสียท่ีเกิดกับโครงการธนาคารโค-กระบือ เ พ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชดําริ เชน การตายของโคกระบือ การสูญหาย การเจ็บปวย การลักลอบจําหนายของเกษตรกร 
เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีจะไดแนะนํา สงเสริม และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเกษตรกรจะได
ปฏิบัติเปนไปโดยถูกตอง ตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือ 

๕. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาง ๆ ท่ีมีโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  
ตามพระราชดําริ ควรมีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของโครงการอยางใกลชิด  
เชน เขาไปสุมตรวจยอดสัตวคงเหลือในพ้ืนท่ีจริงอยางนอยปละ ๒ ครั้ง หรือกําหนดใหมีการรายงานยอด
สัตวคงเหลือทุก ๆ ๔ เดือน เพ่ือใหมีการตรวจสอบสัตวอยางตอเนื่อง และใหจัดทํารายงานเปนรายงาน
ประจําปและเปนรูปเลมท่ีชัดเจน เพ่ืองายตอการตรวจสอบ เม่ือมีการประชุมประจําเดือน ใหปศุสัตว
จังหวัดแจงในท่ีประชุมใหปศุสัตวอําเภอแตละอําเภอทราบในท่ีประชุมทุก ๆ ๔ เดือน วายอดถูกตอง
ตรงกันหรือไม และกําหนดไวในระเบียบ เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ เพ่ือยากแกการทุจริต 
ในการปรับแตงบัญชีเปนเท็จในการรายงานยอดสัตว 

๖. สํานักงานปศุสัตวเขต ควรมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการของปศุสัตวจังหวัด 
โดยกําหนดเปนแผนงานติดตามความกาวหนา ทุก ๆ ๔ เดือน เพ่ือทราบถึงปญหาและอุปสรรค 
ไดอยางใกลชิดและตอเนื่อง โดยใหจัดทํารายงานรวบรวมผลงานของแตละจังหวัดใหเปนรูปเลม  
เพ่ืองายตอการตรวจสอบ 

๗. กองงานพระราชดําริ 3 3และกิจกรรมพิเศษ ควรจัดใหมีการ 3 3การนิเทศงานในรูปแบบ 
การ 3 3อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ การแกไขปญ 3 3หาและอุปสรรค 
เสริมสรางความรูความเขาใจ ใหกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลโครงการธนาคารโค-กระบือ  
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ปศุสัตวจังหวัด  
และปศุสัตวเขตไดรับความรูเพ่ิมเติมดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 3 3แนวทางปฏิบัติ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางาน ให 3 3สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ3 3 มีมาตรฐานเดียวกัน 
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ี33เก่ียวของกับโครงการท้ังระบบ เนื่องจากระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ
มีการแกไขหลายครั้ง ผูปฏิบัติยังไมเขาใจในรายละเอียดอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

๘. กองงานพระราชดําริ 3 3และกิจกรรมพิเศษ 3 3 ควรใหเสนอแกไขระเบียบกรมปศุสัตว  
วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๖  
หรือออกประกาศ หรือคําสั่ง แนวทางเก่ียวกับการเก็บจัดเก็บรักษาเงินกอนการอนุมัติใหจําหนาย 
โค-กระบือของโครงการ เนื่องจากในทางปฏิบัติเกษตรกรจะนําเงินมาชําระใหลวงหนากับเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือ ซ่ึงเปนชองทางในการทุจริตไดงาย กอนท่ีปศุสัตวเขตจะพิจารณา



 ๔๒ 

อนุมัติ อีกท้ังรายไดของเกษตรกรสวนใหญไมแนนอน เปนไปตามฤดูกาลผลผลิตทางการเกษตร 
เปนสวนใหญ ทําใหเกษตรกรนําเงินมาฝากชําระลวงหนา และเพ่ือเปนการอุดชองวางดังกลาว  
ควรมีหนังสือสั่งการหรือกําหนดหลักเกณฑการรับฝากเงินเกษตรกรในกรณีเกษตรกรนําเงินมาชําระ
ลวงหนาแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ กอนท่ีสํานักงานปศุสัตวเขตอนุมัติไวในระเบียบของธนาคารโค-กระบือ
วาควรมีแนวทางอยางไร ใหชัดเจน เพ่ือการปองกันมิใหการเกิดการทุจริต หรือเจาหนาท่ีดําเนินการ 
ผิดระเบียบ เนื่องจากกระบวนการขอจําหนายสัตวคอนขางจะใชระยะเวลาการดําเนินการนาน  
ตองมีการตรวจสอบหลายข้ันตอนกอนท่ีจะมีการอนุมัติ  
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ระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่เกษตรกร  ตามพระราชดําร ิ

พ.ศ.2547 
 
 

ตามท่ีกรมปศุสัตวไดรับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และไดรับเงิน 

บริจาคจากผูมีจิตศรัทธา  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร  

ตาม พระราชดําริ  และจากการไดรับบริจาคโค-กระบือจากผูมีจิตศรัทธาสําหรับใหบริการแกเกษตรกรนั้น   

เพ่ือใหการดําเนินการโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  เปนไปดวยความเรียบรอยมี ความเหมาะสม

กับสภาพการณปจจุบัน  และสอดคลองตามแนวพระราชดําริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ใหเกิด 

ประโยชนทางการเกษตรและประกอบอาชีพ  อธิบดีกรมปศุสัตว  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้    

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปศุสัตว  วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค

กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  พ.ศ.2547”   

ขอ 2 ระเบียบใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   ขอ 3 ใหยกเลกิ (1) ระเบียบกรมปศุสตัว   

วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  พ.ศ. 2536 (2) ระเบียบ

กรมปศุสัตว  วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2540  

(3) ระเบียบกรมปศุสัตว  วาดวยการดําเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  

ตามพระราชดําริ  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543   บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใด  ท่ีไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน    

ขอ 4 ในระเบียบนี้   “ ธคก.” หมายความวาธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตาม

พระราชดําริ   “ โครงการ” หมายความวาโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ   

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความวาคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ เกษตรกร  

ตามพระราชดําริ   “ ลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรก”  ใหหมายความรวมถึงลูกแฝดหรือลูกท่ีติดมากับแมโคหรือ

แม กระบือท่ีใหยืมเพ่ือการผลิต    

ขอ 5 ใหอธิบดีกรมปศุสัตวร ักษาการตามระเบียบนี้  
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หมวด  1 

 คณะกรรมการบริหาร   

    ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ 

ประกอบดวย  อธิบดีกรมปศุสัตว  เปนประธานกรรมการ  กับกรรมการอ่ืน  ซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวแตงตั้งตาม 

จํานวนท่ีเห็นสมควร  โดยใหหัวหนากลุมโครงการพิเศษ  สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี     

เปนกรรมการและเลขานุการ  เจาหนาท่ีกลุมโครงการพิเศษ  สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี  

จํานวนหนึ่งคน  และเจาหนาท่ีฝายการเงิน  กองคลัง  จํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ    

ขอ 7 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  

(1) บริหารโครงการ  ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคตามแนวพระราชดําริ 

(2) ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ของโครงการ  ใหเปนไป 

ตามเปาหมายและวัตถุประสงค   

(3)  พิจารณาระเบียบขอบังคับตางๆ ของโครงการ  ใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณใน  

ปจจุบันตลอดจนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขยายการใหบริการแกเกษตรกรผูยากจนใหมากข้ึน  

(4)  รับผิดชอบการดําเนินการของโครงการ  ในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของสํานัก   

ศูนย  กองตาง ๆ ตามความจําเปนโดยใหเลขานุการคณะกรรมการเปนผูประสานงาน   

 (5)  อนุมัติการใชจายเงินของโครงการ  เพ่ือการดําเนินกิจการของโครงการ  หรือท่ีเก่ียวเนื่อง 

กับโครงการตามพระราชดําริ  ยกเวนในวงเงินไมเกิน  100,000 บาท  อยูในอํานาจของประธานคณะ 

กรรมการบริหาร  หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร  

(6) เรื่องท่ีเก่ียวกับการใหบริการโค-กระบือ  ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย   

หมวด 2  

การใหบริการ   

ขอ 8 การใหบริการโคหรือกระบือ  ของธคก. มี 5 วิธีดังนี้  

(1) การใหยืมเพ่ือการผลิต  

(2) การใหเชาซ้ือ  

(3) การใหยืมพอพันธุ  
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(4) การใหเชาเพ่ือใชแรงงาน  

(5) การใหบริการอ่ืนๆ   

ท้ังนี้  การใหบริการตามขอ (1) , (2) , (3) และ(4) ใหบริการแกเกษตรกรรายละ 1 ตัว  

ขอ 9  การใหยืมเพ่ือการผลิต  หมายความวาการใหเกษตรกรผู ยากจนยืมแมโคหรือ 

แมกระบือของ ธคก. โดยมีเง่ือนไขวาเม่ือลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรก  มีอายุครบสองปแลว  ใหเกษตรกรผูยืมส

ง ลูกโคหรือลูกกระบือนั้นคืน ธคก. เพ่ือใหปศุสัตวจังหวัดนําไปใหบริการแกเกษตรกรรายอ่ืนหรือจําหนายเพ่ือ

นา เงินสง ธคก. สวนลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดใหมในลําดับถัดไป  จะตกเปนของเเกษตรกรผูยืม  เม่ือสัญญา

ยืมมี อายุครบ 5 ป  ใหแมโคหรือแมกระบือดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผูยืม พรอมลูกโคหรือลูก

กระบือ ท่ีเกิดใหมในลําดับท่ี 2,3,4, … หากเกษตรกรผูยืมทําสัญญายืมแมโคหรือแมกระบือไป 3 ปแลว   

ไมมีลูกโคหรือ ลูกกระบือตัวแรกซ่ึงตองคืนแก ธคก.  ธคก. จะถอนการใหยืมและเกษตรกรผูยืมจะตองนําแมโค

หรือแมกระบือ ท่ียืมดังกลาวนั้นสงคืน ธคก.  เพ่ือใหปศุสัตวจังหวัดนําไปใหบริการแกเกษตรกรรายอ่ืนยืมตอไป   

เวนแตจะ พิสูจนไดวาเปนความบกพรองทางระบบการสืบพันธุของแมโคหรือแมกระบือ  ไมใชเปนความ 

บกพรองท่ีเกิด จากเกษตรกรผูยืม  ใหทดแทนแมโคหรือแมกระบือใหเกษตรกรผูนั้น  และทําสัญญาใหม    

หากเกษตรกรผูยืมตามวรรคกอน  ยืมแมโคหรือแมกระบือไป  และแมโคหรือแมกระบืออยู ระหวงาการต้ังทอง

ในระยะเวลาครบกําหนด 3 ป ธคก. อนุโลมใหเกษตรกรยืมตามสัญญายืมตอไป  หรือหาก เกษตรกรผูยืมไดลูก

โคหรือลูกกระบือท่ีเกิดตัวแรก  ตอมาลูกโคหรือลูกกระบือตัวแรกนั้นตายหรือสูญหายกอน ครบกําหนดสงคืน 

ธคก. ใหเกษตรกรผูยืมนําลูกโคหรือลูกกระบือท่ีเกิดลําดับถัดไป  เม่ือมีอายุครบสองปนําสง ธคก. แทนลูกโค

หรือลูกกระบือตัวแรกท่ีตายหรือสูญหายนั้น    

ขอ 10 การใหเชาซ้ือ  หมายความวา  การใหเกษตรกรเชาซ้ือโคหรือกระบือของธคก.  

โดยเกษตรกรจะตองชําระคาเชาซ้ือใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาดังนี้    

(1)  โคเนื้อหรือกระบือ  ใหชําระคาเชาซ้ือภายในระยะเวลา 3 ป  โดยผอนชําระในปท่ี 1  

รอยละ 40 ของราคาโคเนื้อหรือกระบือ  ปท่ี 2 รอยละ 30 ของราคาโคเนื้อหรือกระบือ  และปท่ี 3 ชําระ 

คาเชาซ้ือท่ีเหลือท้ังหมด    

(2)  โคนม  ใหชําระคาเชาซ้ือภายในระยะเวลา 5 ป  โดยผอนชําระในแตละปไมนอยกวา 

รอยละ 20 ของราคาโคนมในระหวางการชําระคาเชาซ้ือโคเนื้อ  หรือโคนม  หรือกระบือของเกษตรกร  หากมี

ลูกสัตวเกิด  ใหถือวาลูกสัตวนั้นจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผูเชาซ้ือ       
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ขอ 11  การใหยืมพอพันธุ  หมายความวาการใหเกษตรกรยืมพอพันธุโคหรือพอพันธุกระบือ 

ของ ธคก.  โดยมีเง่ือนไขวจะใหยืมพอพันธุโคหรือพอพันธุกระบือในหมูบานท่ีมีแมพันธุโคหรือแมพันธุ กระบือ

ของ ธคก. ไมตากวา 50 ตัว  โดยใหเกษตรกรท่ีไดรับบริการแมพันธุโคหรือแมพันธุกระบือคนใดคนหนึ่งเปนผู

รับผิดชอบ  และใหบริการผสมพันธุแกแมโคหรือแมกระบือของ ธคก. ในหมูบาน    

ขอ 12  การใหเชาเพ่ือใชแรงงาน  หมายความวาการใหเกษตรกรเชาโคหรือกระบือเพศผู

เพ่ือใชแรงงาน  โดยเกษตรกรจะตองชําระคาเชาโคหรือกระบือตัวละ 300 บาทตอป   

 ขอ 13  การใหบริการอ่ืนๆ  หมายความวาการใหบริการเก่ียวกับโคหรือกระบือแกเกษตรกร  

นอกเหนือจากวิธีการท่ีระบุไวในขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 และขอ 12  ซ่ึงปศุสัตวจังหวัดและธคก. ไดพิจารณา

แลว เห็นสมควรใหบริการกรณีพิเศษ เชน การขอซ้ือโคหรือกระบือของ ธคก.    

ขอ 14  คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีสมควรไดรับความชวยเหลือจาก ธคก. มีดังนี้ (1) มี

สัญชาติไทยและมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ (2) มีอาชีพทํานา  ทําไร  ทําสวน  หรือ  เลี้ยงสัตว (3) มีฐานะ

ยากจน  โดยเกษตรกรมีรายไดไมถึงเกณฑ จปฐ.1  (ฉบับท่ีเปนปจจุบัน)  ของ กรมการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงจะนํา

รายไดมาประกอบการพิจารณา (4) มีความประพฤติดีและยินดีใหความรวมมือกับทางราชการ (5) ยังไมเคยได

รับโคหรือกระบือจากโครงการอ่ืนๆ มากอน (6) มีความเหมาะสมและความสามารถท่ีจะดูแลเลี้ยงดูโคหรือ

กระบือได  

ขอ 15  ใหเกษตรกรผูมีความประสงคจะขอรับบริการ  กรอกแบบตามท่ีกําหนดแสดงความ 

จํานงในการขอรับบริการ  โดยมีผูรับรองคุณสมบัติประกอบดวย   

1. ประธานองคการบริหารสวนตําบล   

2. กํานันหรือผูใหญบาน  ท้ังนี้  ฐานะยากจน  ซ่ึงจะนํารายไดมาประกอบการพิจารณา  

ขอใหกรมการพัฒนาชุมชน  (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/ก่ิงอําเภอ)  รับรองรายไดแนบมาดวยและ 

สงแบบแสดงความจํานงของเกษตรกร  ใหปศุสัตวจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการ  จํานวน 3 คน  ทําหนาท่ี

พิจารณาตรวจสอบและ คัดเลือกเกษตรกรท่ีแจงความประสงคจะเขารวมโครงการ  และมีคุณสมบัติตามขอ 

14 โดยรับรองคุณสมบัติ ของเกษตรกรดังกลาว  แลวเสนอสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  เพ่ือพิจารณา

กลั่นกรอง  สภาพ  สถานะ ความเหมาะสม  เพ่ือเสนอ ธคก. พิจารณาใหความชวยเหลือตอไป   

 ขอ 16  ใหเกษตรกรท่ีไดรับคัดเลือก  ตามขอ 15  ทําสัญญากับกรมปศุสัตว  ตามแบบท่ี 

กําหนดไวทายระเบยีบนี้  โดยใหปศุสัตวจังหวัดเปนผูมีอํานาจลงนามในสัญญาแทนกรมปศุสัตว  และจะตอง  
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มีผู คํ้าประกัน  ซ่ึงเปนกํานันหรือผูใหญบานหรือบุคคลท่ีเชื่อถือไดในทองถ่ินรวมลงนามเปนผูคํ้าประกันใน 

สัญญาคํ้าประกัน   ผูคํ้าประกันตามวรรคกอนสามารถคํ้าประกันไดไมเกิน 3 สัญญา   

ขอ 17  การทําสัญญาใหทําเปน 2 ชุด  และใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการ  

ดังตอไปนี้    

(1)  มอบใหเกษตรกร หรอืผูคํ้าประกัน 1  ชุด    

(2)  เก็บไวท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัด   1  ชุด    

ขอ 18  ในกรณีท่ีผูทําสัญญาถึงแกกรรมดวยเหตุใดก็ตาม  ใหสิทธิหนาท่ีและความรับผิดตาม 

สัญญาตกทอดแกทายาทโดยชอบดวยกฎหมาย  และใหคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร

ตาม  ขอ 15  พิจารณาดําเนินการตามขอ 15 และขอ 16  โดยอนุโลม    

ขอ 19  กรณีลูกโคหรือลูกกระบือ  ท่ีตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ธคก. ใหสํานักสุขศาสตรสัตวและ 

สุขอนามัย  มีอํานาจในการอนุมัติดําเนินการตามขอ  8 (1) , (2) , (3) , (4) แลวแตกรณี  โดยปฏิบัติตามขอ 

15 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 โดยอนุโลม  

  

หมวด 3  

การควบคุมและการติดตาม 

  ขอ 20  ใหเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย  จากปศุสัตวจังหวัด  

จัดทํา ทะเบียนสัตวของ ธคก. ท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบนั้นๆ และติดตามดูแลสุขภาพโค-กระบือ  โดยสมํ่าเสมอ

รวมท้ัง การดําเนินการปองกันโรคสัตวตามระยะเวลาท่ีจําเปน   คาใชสอยและคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชจายใน

การติดตามดูแลโค-กระบือของ ธคก.  ใหใชจาก งบประมาณปกติ  หากโค-กระบือของ ธคก. ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบใดมีเปนจํานวนมาก  จําเปนตองขอรับการ สนับสนุนเพ่ิมเติม  ใหทําการประมาณการขอรับการ

สนับสนุนจาก ธคก. กรมปศุสัตว  ไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย  โดยใหแจงงบประมาณคาใชจายดังกลาว

ตามปกติท่ีมีดวย    

ขอ 21  ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดทําทะเบียนสัตวของ ธคก. ท่ีอยูในจังหวัดนั้น    

ขอ 22  ใหปศุสัตวจังหวัดมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทะเบียนสัตว  จํานวน   

3 คน   ให คณะกรรมการซ่ึงได รับการแตงตั้งตามวรรคกอน  มีหนาท่ีตรวจสอบทะเบียนสัตว ของ  

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  และรายงานผลการตรวจสอบทะเบียนสัตว  ตอสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย    
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เพ่ือตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบทะเบียนสัตว  พรอมสรุปผล ตอ ธคก. กรมปศุสัตว  ภายในวันท่ี 10 

ของเดือนมกราคม  และเดือนกรกฎาคมของทุกป    

ขอ 23  การดูแลสุขภาพ  กําจัดพยาธิ  และรักษาพยาบาล  โคหรือกระบือของ ธคก.  

ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ใชเวชภัณฑและยากําจัดพยาธิจากงานบริการรักษาโรคสัตว  หรือโครงการอ่ืน 

ดําเนินการ  แตถาไมมีหรือมีไมเพียงพอใหทําประมาณการขอรับการสนับสนุนจาก ธคก. กรมปศุสัตวเปน กรณี

พิเศษเฉพาะราย  โดยใหแจงจํานวนโค-กระบือและปริมาณท่ีตองการดวย  ท้ังนี้  ใหมีการกําจัดพยาธิใน 

โค และกระบือของธคก. ปละ 2 ครั้ง    

ขอ 24  ใหฝายเลขานุการในคณะกรรมการบริหารมีหนาท่ีติดตามและตรวจสอบทะเบียน

สัตว ของ ธคก. ในพ้ืนท่ีโดยสมํ่าเสมอ  แลวใหรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารทราบ    

ข อ 25  ให สํานักงานปศุสัตว จังหวัด  รายงานผลการดําเนินการตามโครงการต อ 

สํานักสุข ศาสตรสัตวและสุขอนามัย  เปนประจําทุก 3 เดือน ไดแก  เดือนมกราคม  เมษายน กรกฎาคม 

ตุลาคม เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและสรปุรวบรวม  โดยสงใหกรมปศุสัตวภายในวันท่ี 10 ของเดือนนั้น ๆ    

ขอ 26  ใหสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  ติดตามและดูแลการปฏิบัติงาน ธคก.  

ของ จังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีอยู ในความรับผิดชอบ  และเรงรัดการรายงานผลการดําเนินการ  การจัดทําและ

ตรวจสอบ ทะเบียนสตัว  ใหตรงตามกําหนดเวลา  ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆ อันกอประโยชนแก ธคก. ดวย  

  

หมวด 4  

การขอจําหนายสัตว  

  

  ขอ 27  การขอจําหนายสัตว  ซ่ึงตายหรือสูญหายออกจากทะเบียนสัตว ของ ธคก.  

ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการ  จํานวน 3 คน  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจําหนายสัตวในกรณี 

ตางๆ จากธคก. กรมปศุสัตว    

ขอ 28  ในกรณีโค  หรือกระบือ ของ ธคก. กรมปศุสัตวตาย   

(1)  ใหปศุสัตวจังหวัดแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการชันสูตรซาก  โดยจัดทําใบชันสูตรซากวา 

ตายดวยสาเหตุอะไร  แลวดําเนินการจําหนายซากหรือจําหนายหนัง  หากซากไมเหมาะสมท่ีจะใหบริโภคหรือ 

ไมไดจําหนายหนัง  ใหชี้แจงเหตุผลและระบุดวยวาทําลายซากโดยวิธีใด  (ฝง,เผา,หรืออ่ืนๆ)  

(๒) ใหคณะกรรมการตามขอ 27 สอบสวนขอเท็จจริงวา  โค-กระบือตายเนื่องจากเหตุ

สุดวิสัย หรือความประมาทของเกษตรกร 
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(๓) ใหปศุสัตวจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบสัตวของ ธคก. จัดสงใบชันสูตรซาก   

สําเนาใบสงเงินคาจําหนายซากหรือจําหนายหนัง  เงินคาชดใชความเสียหายหากเกิดจากความประมาท   

และบันทึกของคณะกรรมการสอบสวน  ไปยังผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยภายใน 30 วัน  

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติจําหนายบัญชี  เม่ือผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยอนุมัติ  

แลวตองรายงานผลให ธคก. กรมปศุสัตว ทราบเพ่ือดําเนินการตอไป    

ขอ 29  ในกรณีโค หรือ กระบือ ของ ธคก. กรมปศุสัตวสูญหาย    

(1)  ใหเกษตรกรแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจ  แลวคัดสําเนาบันทึกแจงความสงปศุสัตว 

จังหวัด  เพ่ือแจงสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  โดยใหรายงานผลการติดตามทุกระยะอยางนอยเดือนละ 

ครั้งเปนเวลา 6 เดือน    

(2)  ใหคณะกรรมการตามขอ27 สอบสวนขอเท็จจริงวา  โค-กระบือสูญหายเนื่องจาก 

เหตุ สุดวิสัยหรือความประมาทของเกษตรกร   

 (3)  ใหจัดสงบันทึกคณะกรรมการสอบสวน  สําเนาใบนําสงเงินคาชดใชความเสียหาย   

หาก เกิดจากความประมาทของเกษตรกร  ไปยังผู  อํานวยการสํานักสุขศาสตร สัตว และสุขอนามัย   

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยรายงานผลให ธคก. กรมปศุสัตว 

ทราบเพ่ือดําเนินการ ตอไป    

ขอ 30  ในกรณีเกษตรกรประสงคจะขอซ้ือโคหรือกระบือ ของ ธคก. ใหปศุสัตวจังหวัด 

ดําเนินการ  ดังนี้   

 (1)  การขอจําหนายสัตวใหคํานึงถึงสภาพของโคหรือกระบือขณะท่ีเกษตรกรเสนอซ้ือและ 

ราคาของโคหรือกระบือในทองตลาดในขณะนั้น  โดยใหประเมินราคาขายโคหรือกระบือ  ตามระเบียบ 

กรมปศุสัตววาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเพ่ือจําหนายและราคาปศุสัตว ฉบับท่ีเปนปจจุบัน  

 (2)  ใหจัดสงบันทึกการประเมินราคา  ประกอบคําขอซ้ือโคหรือกระบือของเกษตรกร   

พรอม ท้ังผลการพิจารณาความเหมาะสม  เสนอไปยังผู อํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย   

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ    

(3)  เม่ือผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  อนุมัติแลว  ใหเรียกเก็บคาซ้ือโค 

หรือกระบือจากเกษตรกรผูขอซ้ือท้ังหมด  แลวนําสง ธคก. และมอบกรรมสิทธิ์โคหรือกระบือใหเกษตรกรท่ี 

ขอ ซ้ือได  และผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  รายงานผลให ธคก. เพ่ือจําหนายทะเบียน    

ขอ 31  ใหผู อํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  อนุมัติเรื่องตางๆ  เก่ียวกับ 

ธคก.  ดังนี้  
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(1)  การเปลี่ยนเกษตรกรคูสัญญาจากขอ 8 (1) , (3) , (4) โคหรือกระบือจากเกษตรกร 

รายเกาเปนเกษตรกรรายใหมแทน  หรือเปลี่ยนสัญญาขอ 8 (1) , (3) , (4)  เปนสัญญาเชาซ้ือโคหรือกระบือ

แทน    

(2) การจําหนายทะเบียนลูกโคหรือลูกกระบือ  กรณีเกษตรกรยืมโคหรือกระบือเพ่ือการผลิต  

แลวไดรับมอบลูกโคหรือลูกกระบือเปนกรรมสิทธิ์ตนตามสัญญายืมโค-กระบือเพ่ือการผลิต  

(3) การจําหนายทะเบียนแมโคหรือแมกระบือ  กรณีเกษตรกรยืมหรือเชาซ้ือโคหรือกระบือ  

แลวแตกรณี  แลวไดโคหรือกระบือเปนกรรมสิทธิ์ตนตามสัญญา  

(4)การจําหนาย  และจําหนายออกจากทะเบียน  ซ่ึงโคหรือกระบือหรือลูกโคหรือลูกกระบือ   

กรณีสัตวตาย  ซ่ึงไดตรวจสอบแลววาไมมีบุคคลใดตองรับผิดชอบชดใช     (5)  การจําหนาย  และจําหนายอ

อกจากทะเบียนของธนาคารโค-กระบือ  กรณีเกษตรกร ประสงคจะขอซ้ือโคหรือกระบือ  ของธนาคารโค-

กระบือ  รวมท้ังลูกโคหรือกระบือ  ท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของ ธนาคารโค-กระบือ   ท้ังนี้  เม่ือดําเนินการแลวให

รายงานผลให ธคก. กรมปศุสัตว  เพ่ือจําหนายทะเบียนตอไป   

หมวด 5  

การรับบริจาคสัตว  

  

ขอ 32  เม่ือมีผูประสงคจะบริจาคโคหรอืกระบือให ธคก. ในพ้ืนท่ีจังหวัดใดใหปศุสัตวจังหวัด 

พิจารณาโคหรือกระบือท่ีจะบริจาคให  โดยพิจารณาและตรวจสอบสุขภาพ  ความเหมาะสม  ความสมบูรณ 

พันธุ  อายุไมเกิน 4 ป  ปราศจากโรคระบาดตามความหมายในกฎหมายวาดวย  โรคระบาดสัตวและโรค

ระบาด อ่ืน  ตามกําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงออกตามความในกฎหมายดังกลาว  หากมีความเหมาะสมและ

สมควรท่ีจะ รับบริจาค  ใหรับบริจาคโค-กระบือจากผูบริจาคไดและใหออกใบรับบริจาคโคหรือกระบือของ 

ธคก. ตามแบบ ท่ีกําหนด  แลวรายงาน ธคก. ทราบ   การรับบริจาคตามวรรคกอน  ตองเปนการบริจาค 

โดยปราศจากเง่ือนไขหรือพันธะผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น     

หมวด 6  

การรับและการนําสงเงิน   

ขอ 33  ใหมีบัญชีเงินฝากไวท่ีธนาคารกรุงไทย  จํากัด  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  โดยใช

ชื่อ บัญชีธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  และใหนําเงินท่ีไดรับเขาบัญชีธนาคารโค-กระบือ

เพ่ือ เกษตรกร  ตามพระราชดําริ  ตอไป    
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ขอ 34  การรับเงินบริจาคเงินรายไดหรือเงินอ  ื่นใดของ ธคก. ใหผูรับเงินออกใบเสร็จรับเงิน 

ตามแบบของ ธคก. ไวเปนหลักฐาน    

ขอ 35  ใหบุคคลดังตอไปนี้  เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในใบรับเงินบริจาค   

 (1)  กรณีท่ีรับเงินท่ีกรมปศุสัตว  หรือรับเงินนอกสถานท่ีในสวนกลาง  ใหอธิบดีกรมปศุสัตว 

หรือรองอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว  เปนผูลงชื่อในใบรับเงินบริจาค 

และใหนําเงินสงกองคลัง  ภายในวันถัดไป   

 (2)  กรณีรับเงินท่ีสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  ใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตว 

และสุขอนามัย  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยเปนผูลงชื่อในใบ 

รับเงินบริจาค    

(3)  กรณีรับเงินท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ใหปศุสัตวจังหวัดหรือผู ซ่ึงปศุสัตวจังหวัด  

มอบหมายเปนผูลงชื่อในใบรับเงินบริจาค   ใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  นําเงินท่ีไดรับ

ตาม (2) หรือปศุสัตว จังหวัดนําเงินท่ีไดรับตาม (3) เขาธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาจังหวัดนั้น  โดยใหโอน

เงินเขาบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  สาขาราชเทวี  กรุงเทพฯ  ชื่อบัญชีธนาคาร 

โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร  ตามพระราชดําริ  รหัส 030-6-01239-1  ภายในสิ้นเดือนทุกเดือน  หากมีเงิน

เกินกวา  10,000 บาท  ใหนําสง ภายใน 3 วันทําการ    

ขอ 36  ใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  และปศุสัตวจังหวัด  และ หนวย

งานท่ีมีสัตว  ธคก. ทํารายงานการรับบริจาคเงิน  และหรือโค-กระบือ  ประจําเดือน  พรอมแนบสําเนาใบ  

รับเงินบริจาค  พรอมสําเนาใบโอนเงินเขาบัญชี ธคก. หรือ สําเนาใบอนุโมทนาบัตร  รวบรวมสงใหกองคลัง   

ผานสํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี  กรมปศุสัตว  ภายในวันท่ี 5 ของเดือน   

หมวด 7  

การจายเงิน   

ขอ 37  การจายเงินของโครงการ  ใหจายเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ   

ไดแก  การใชจายเงินโครงการเพ่ือจัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือ  ในกรณีท่ีจังหวัดตางๆ  ท่ีไดรับบริจาคเงินจากผูมี

จิต  ศรัทธา  และมีความประสงคจะจัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือ  ใหขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหาร 

ธคก. โดยแจงรายละเอียดดังนี้  

(1) จํานวนเงินท่ีรับบริจาค  หรือเงินท่ีโอนเขาบัญชีของ ธคก.  
(2) จํานวนโค-กระบือ  ท่ีจะจัดพิธี  
 (3) จํานวนเงินท่ีตองการจัดหาพันธุสัตว  
(4) คาจัดพิธีการ  
ขอ 38  ใหประธานคณะกรรมการบริหาร  หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากประธานคณะ 

กรรมการบรหิารมีอํานาจกอหนี้และอนุมัติการจายเงินของโครงการ  ในกรณีดังตอไปนี้ (1) การจายเงินยืม   



-๑๐- 

กรณียืมเงินเปนคาจัดซ้ือพันธุสัตว (2) รายจายประเภทคาจาง (3) รายจายประเภทคาตอบ

แทน  ใชสอยและคาวัสดุ (4) รายจายประเภทคาครุภัณฑ  

ขอ 39  รายจายท่ีไมไดกําหนดในขอ 38 ใหขอทําความตกลงกับ ธคก.  

ขอ 40  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกอหนี้ผูกพัน  ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดย  

อนุโลม   

หมวด 8  

ขอกําหนดอ่ืน   

ขอ 41  กรณีโคหรือกระบือของ ธคก. ตายหรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติตางๆ 

(อุทกภัย,วาตภัย,ฟาผา,ไฟไหมปา,ภาวะอากาศหนาวจัดหรือรอนจัด  และอ่ืนๆ )  ใหเจาหนาท่ีสํานักงาน 

ปศุสัตว จังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย  แจงเหตุใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทราบโดยดวน  และใหถือปฏิบัติตามขอ 

27 ของระเบียบนี้โดยอนุโลม    

ขอ42  ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรผูไดรับความ 

เสียหายจากภัยธรรมชาติ  ตามขอ 41  ตามระเบียบและคําสั่งท่ีเก่ียวของทันที  และเม่ือไดรับความชวยเหลือ

แลว  ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการทําสัญญากับเกษตรกร  ตามขอ 8 (1) (2) (3) (4) (5)  แลวแต

กรณี    

ขอ 43  ใหกองคลัง  กรมปศุสัตวจัดทําบัญชีการเงินของ ธคก. ตามระบบบัญชีสากลและ 

จัดทํางบรายรับรายจายประจําป  เสนอตอ ธคก. ภายใน 90 วัน  นับแตวันถัดจากวันปดบัญชี      

ขอ 44  ใหกลุมงานตรวจสอบภายใน  กรมปศุสัตว  มีหนาท่ีตรวจสอบการเงินและการบัญชี 

ของ ธคก. ใหตรงกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  แลวรายงานผลการตรวจสอบใหประธานคณะกรรมการบริหาร 

ทราบ  เปนประจําทุกป    

ขอ 45  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําเงินสงคลัง  และการพัสดุ

ของ โครงการ  ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  สําหรับวิธีปฏิบัติอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบนี้ ใหทําความตกลงกับคณะกรรมการบริหาร  

              ใหไว  ณ  วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2547  

 

(นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)                                                                        
อธิบดีกรมปศุสัตว 

ประธานคณะกรรมการบริหาร            
โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
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