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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ (ศปท.)/กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสัตว์

w

         รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๕ มาตรา ๖๓  กําหนดหนา้ที�ใหร้ฐัจดัใหม้มีาตรการเพื�อป�องกัน
การทจุรติและประพฤติมชิอบและยุทธศาสตรช์าติวา่ดว้ยการป�องกัน
และปราบปรามการทจุรติ ระยะที� ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กําหนด 

วสิยัทัศนว์า่ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั�งชาติต้านทจุรติ" ประกอบกับ
แผนปฏิบติัการป�องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ
กรมปศุสตัว ์และแผนปฏิบติัการสง่เสรมิคณุธรรม กรมปศุสตัว ์
ประจาํป� ๒๕๖๓ ใหท้กุสว่นราชการและหนว่ยงานของรฐักําหนดมาตรการ
หรอืแนวทางป�องกันและแก้ไขป�ญหาการทจุรติประพฤติมชิอบในสว่น
ราชการและหนว่ยงานของรฐั โดยมุง่เนน้การสรา้งธรรมาภิบาลในการ
บรหิารงานและการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น
ในการตรวจสอบเฝ�าระวงัเพื�อสกัดกั�นมใิหเ้กิดการทจุรติประพฤติมชิอบ



 

        

         

         กําหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ(ศปท.) กรมปศุสัตว์
ตามคําสั�งกรมปศุสัตว์ ที� ๑๐๖๕/๒๕๖๐ เรื�อง จัดตั�งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจรติ กรมปศุสัตว์ และกําหนดให้มีกลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสัตว์
         

         ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ(ศปท.) กรมปศุสัตว์ ทําหน้าที�หลักในการ
ขับเคลื�อนการดาํเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนงานและมาตรการป�องกัน
และปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบภายใต้ศูนย์ป�องกันและปราบปราม
การทุจรติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ)

        

         กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม ทําหน้าที�หลักในการส่งเสรมิ คุ้มครองจรยิธรรม
ในกรมปศุสัตว์ อันจะทําให้การปฏิบัติราชการมีความโปรง่ใสและมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น
ตามมาตรฐานจรยิธรรม ๗ ประการ แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจรยิธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

กรมปศุสตัว์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ (ศปท.)/กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสัตว์



ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ (ศปท.)
 และกลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสตัว์

ได้จัดทําโครงการเผยแพรค่วามรูด้้านการป�องกันการทุจรติประพฤติมิชอบ
และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ประจาํป� ๒๕๖๓
โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อป�องกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และเสรมิสรา้ง
ค่านิยมในการรกัษาวินัยและคุณธรรม จรยิธรรม ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ 

 

โดยมีการดําเนินการเป�นการเผยแพรค่วามรูใ้นรูปแบบจุลสาร
เดือนละ ๑ ครั�ง และเผยแพรค่วามรูผ้่านทางแอปพลิเคชันสัปดาห์ละ ๑ ครั�ง
ตลอดป�งบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ�งสามารถติดตามได้ทาง เว็บไซต์ศูนย์ (ศปท.),

แอปพลิเคชันไลน์ศูนย์ (ศปท.) และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
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ทุจริต
คอร์รัปชั�น!

 

 

"ทุจริต" หมายถึงประพฤติชั�วประพฤติ
ไม่ดีไม่ซื�อตรงโกงคดโกงฉ้อโกง
โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี�ยมหลอกลวง
เพื�อให้ได้สิ�งที�ต้องการ

      “ทุจริตเชิงนโยบาย”  สํานักงานคณะกรรมการป�องกัน    
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๒๕๕๕) ได้ให้คําจํากัดความ
ของคําว่าทุจริตเชิงนโยบาย ไว้ว่าเป�นการทุจริตคอร์รัปชั�นที�เกิด
จากผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในฝ�ายบริหารได้แก่                
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีรวมทั�งผู้บริหารท้องถิ�นใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหน้าที�กําหนดนโยบายสาธารณะโดยมีเจตนาทุจริตเพื�อ
เอื�อประโยชน์ให้แก่ตนเอง กลุ่มทุนธุรกิจเครือญาติและพวกพ้อง
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป�นการแสวงหาประโยชน์หรือการเอื�อ
ประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อํานาจทางบริหารของรัฐบาลหรือ
รัฐมนตรีในการเสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการหรือ  
กิจการใดๆอันเป�นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื�นได้ประโยชน์จาก      
การดําเนินการตามโครงการหรือกิจการนั�นๆหรือทําให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐ” (นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ�     
และคณะ,๒๕๕๕:๒๑๔)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.)/
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์

      เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการป�องกัน      
    การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม                                                                                
      คุณธรรม จริยธรรม : เดือนตุลาคม ๒๕๖๒                                        



        ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่าง กรณีข้าราชการทุจริตต่อหน้าที�
ราชการและถูกลงโทษทางวินัยศาลปกครองได้พิพากษาไว้เพื�อเป�น
เครื�องเตือนใจและเป�นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที�ดีของ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที�ในสังกัดกรมปศุสัตว์

       ดังเช่นคดีจากศาลปกครองฉบับนี�เป�นเรื�องของราชการ
ตําแหน่งปศุสัตว์อําเภอ (ผู้ฟ �องคดี) ถูกกล่าวหาว่ารับมอบเงินจาก
เกษตรกรผู้ยืมโคกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือตามแผน
พัฒนาชนบทยากจนและตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื�อ
เกษตรกรตามพระราชดําริไปเลี�ยงและได้ขายโค-กระบือตาม          
คําแนะนําแต่ไม่นําเงินค่าจําหน่ายโค-กระบือส่งคลังเป�นรายได้          
แผ่นดินและมีกระบือทั�งสองโครงการขาดบัญชีอันเป�นพฤติการณ์
ส่อไปในทางไม่สุจริตเป�นการกระทําผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริต         
ต่อหน้าที�ราชการผู้บังคับบัญชามีคําสั�งลงโทษไล่ออกจากราชการ

       ข้อเท็จจริงในคดีนี�คือตามพยานหลักฐาน
ในรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง 
รายงานการสอบสวนทางวินัยและ
รายงานการประชุมอ.ก.พ.กรม รวมถึง
เอกสารที�เกี�ยวข้อง พบว่ากระบือขาดบัญชี
ทั�งสิ�น ๔๙ ตัว แต่ในชั�นการสอบสวนผู้ฟ �องคดี
กลับไม่ยอมให้ถ้อยคําและอ้างพยานหลักฐาน
เพื�อแก้ข้อกล่าวหาอ้างในอุทธรณ์ว่าได้ส่งมอบเงินจํานวน ๓๔ ตัว
และผู้ฟ �องคดีไม่ยอมชี�แจงหรือแสดงพยานหลักฐานหักล้างข้อ
กล่าวหาว่าเป�นเงินชุดเดียวกันประกอบกับการที�ผู้ฟ �องคดีไม่ยอมไป
ชี�แจงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณีเป�นการส่อพิรุธว่ามีเจตนา
หลีกเลี�ยงการชี�แจงข้อเท็จจริงต่อหน้าเจ้าหน้าที� ผู้รับเงิน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.)/
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์



                           อีกทั�งมีเกษตรกรให้ถ้อยคํายืนยันว่า     
จําหน่ายกระบือตามที�ผู้ฟ �องคดี

ได้แนะนําและได้ส่งเงินค่ากระบือแล้ว 
 แต่กลับไม่มีหลักฐานแสดงว่า

ผู้ฟ �องคดีนําเงินส่งรายได้แผ่นดิน
เมื�อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบ

พฤติการณ์ของผู้ฟ �องคดีแล้ว
เป�นกรณีบ่งชี�ว่าผู้ฟ �องคดีปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที�ราชการ
โดยมิชอบเพื�อให้ตนเองหรือผู้อื�นได้รับประโยชน์ที�มิควรได้เป�นการ

ทุจริตต่อหน้าที�ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสามแห่งพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ (ป�จจุบันคือ   

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา
๘๕(๑) คําสั�งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป�นคําสั�งที�ชอบด้วย

กฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสุงสุดที�อ.๓๔๙/๒๕๕๑)

    คดีนี�เป�นอุทธาหรณ์ที�ดีสําหรับเจ้าหน้าที�ของหน่วยงาน   
 กรมปศุสัตว์ซึ�งมีอํานาจเกี�ยวกับการรับเงิน-นําส่งเงินรายได้
แผ่นดินไม่ว่าหน้าที�ที�ปฏิบัติในราชการจะเป�นภารกิจประจําหรือเป�น
งานที�ได้รับมอบหมายพิเศษเป�นคราวๆไปก็ตามถือเป�นการปฏิบัติ
หน้าที�จะต้องปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัดการรับเงินมาแล้วไม่นําส่ง
ไว้ในบัญชีราชการโดยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบให้กระทําได้ย่อม
เป�นการกระทําที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบถือเป�นการ
ปฏิบัติหน้าที�หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที�ราชการโดยมิชอบเพื�อให้
ตนเองได้รับประโยชน์ที�มิควรได้อันเป�นการทุจริตต่อหน้าที�ราชการ     

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.)/
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์



         เอกสารอ้างอิง
      
-ทุจริตสืบค้นเมื�อ๑๘ ตุลาคม ๖๒                                      
 จากhttp://www.royin.go.th/?knowledges=ทุจริต-๑๕-พฤษภาคม-๒๕๕๕

      
-อุทาหรณ์คดีปกครองสืบค้นเมื�อ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
จากhttp://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration_list-11.html?
page=09illustration_list-11&start=80&rowperpage=10   

 
-ณภัทรเตโชและคณะ.(๒๕๕๓).แนวทางการป�องกันและปราปรามการทุจริตในส่วนราชการ
ไทย.สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

 
-นนทวัชร์นวตระกูลพิสุทธิ� บรรเจิด สิงคะเนติ ฤษราณ์ไทยวัฒน์ รัฐปกรณ์นิภานันท์และวัชรพงษ์
ซื�อตรง.(2555).การวิจัยเพื�อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย

      
-Corruption สืบค้นเมื�อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
จาก: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-
vectors/business">Business vector created by freepik-www.freepik.com</a>  

       
-Buffalo สืบค้นเมื�อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
จาก<a href="https://www.freepik.com/free-photos-
ectors/design">Design vector created by freepik - www.freepik.com</a>              

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.)/
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์



มาตรฐานจ ริยธรรม
๗ ประการ ของเจ้าหน้าที�รัฐ

ยึดมั�น

( พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ )

ซื�อสัตย์

กล้าทํา

โดยมุ่ง
ผล

เพื�อส่วน
รวม

อย่างเป�น
ธรรม

๑.ยดึมั�นในสถาบนัหลกัของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป�นประมุข

๒.ซื�อสตัยส์จุรติ มจิีตสาํนึกที�ดี และรบัผดิชอบต่อหน้าที�

๓.กล้าตัดสนิใจและกระทําในสิ�งที�ถกูต้องชอบธรรม

๔.คิดถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตัว และมจิีตสาธารณะ

๕.มุง่ผลสมัฤทธิ�ของงาน

๖.ปฏิบติัหน้าที�อยา่งเป�นธรรมและไมเ่ลอืกปฏิบติั

 
เป�นแบบ

อย่าง
         เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการป�องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม             

คุณธรรม จริยธรรม : เดือนตุลาคม ๒๕๖๒        
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์

๗.ดํารงตนเป�นแบบอยา่งที�ดีและรกัษาภาพลกัษณ์ของทางราชการ



























ความผิดวนิัยอยา่งรา้ยแรง
ของพนักงานราชการ
ตามข้อ  ๒๔  ร ะ เบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่ า ด้ วย

พนักงานราชการ  พ .ศ .  ๒๕๔๗

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติร กรมปศุสตัว/์กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสตัว์

๑

๒

๔

๕

ปฎิบติัหนา้ที�โดยประมาทเลินเล่อ
จนเป�นเหตใุห้ทางราชการได้รบั
ความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง

จงใจไมป่ฏิบติัตามกฏหมาย กฏ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคับหรอืเงื�อนไข ที�ทางราชการ
กําหนดให้ปฏิบติั จนเป�นเหตใุห้ทางราชการ
ได้รบัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง

กระทําความผิดฐานทจุรติต่อหน้าที�ราชการ

๓

๖

๗

๘

๙

ไมป่ฏิบติัตามเงื�อนไขที�กําหนด
ในสญัญา หรอืขดัคําสั�งหรอื
หลีกเลี�ยงไมป่ฏิบติัตามคําสั�ง
ของผูบ้งัคับบญัชาตามขอ้ ๒๒
จนเป�นเหตใุห้ทางราชการได้รบั
ความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง

ประมาทเลินเล่อจนเป�นเหตใุห้ทางราชการ
ได้รบัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง

ละทิ�งหรอืทอดทิ�ง
การทํางานเป�นเวลา
ติดต่อกันเกินกวา่ ๗ วนั

ประพฤติชั�วอยา่งรา้ยแรงหรอืกระทํา
ความผดิอาญาโดยมคํีาพพิากษาถึงที�
สดุให้จาํคกุหรอืหนกักวา่โทษจาํคกุ

ละทิ�งหรอืทอดทิ�งการทํางาน
จนทําให้งานไมแ่ล้วเสรจ็
ตามระยะเวลาที�กําหนด
จนเป�นเหตใุห้ทางราชการ
เสยีหายอยา่งรา้ยแรง

การกระทําอื�นใดที�สว่นราชการกําหนด
วา่เป�นความผดิวนัิยอยา่งรา้ยแรง

กรณีที�ผลการสอบสวนปรากฏวา่พนกังานราชการผูน้ั�นกระทําผดิสนิยัอยา่งรา้ยแรง 
ให้หัวหนา้สว่นราชการมคํีาสั�งไล่ออก ตามขอ้ ๒๕ แห่งระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี

วา่ด้วยพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗



ขอ้ปฏิบติั
ของพนักงานราชการ

ตามข้อ  ๗  ประกาศกรมปศุสัตว์ เ รื� องวินั ยและการรักษาวิ นัย
พนักงานราชการ  พ .ศ .  ๒๕๕๙

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กรมปศุสตัว/์กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสตัว์

๕. ต้องปฏิบติัตามคําสั�งของผูบ้งัคับบญัชาซึ�ง
สั�งในหน้าที�ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบยีบของทางราชการ โดยไมข่ดัขนืหรอืหลีกเลี�ยง
แต่ถ้าเห็นวา่การปกิบติัตามคําสั�งนั�นจะทําให้เสยีหาย
แก่ราชการ หรอืเป�นการไมร่กัษาประโยชนข์องทาง
ราชการจะต้องเสนอความเห็นเป�นหนงัสอืทันที เพื�อ
ให้ผูบ้งัคับบญัชาทบทวนคําสั�งนั�น และเมื�อได้เสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้งัคับบญัชายนืยนัให้ปฏิบติัตาม
คําสั�งเดิม ผูอ้ยูใ่ต้บงัคับบญัชาต้องปฏิบติัตาม

๓. ต้องปฏิบติัหนา้ที�ราชการให้เป�นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบยีบของทางราชการ มติของคณะ
รฐัมนตร ีนโยบายของรฐับาล และปฏิบติัตาม
ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ

๑. ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป�นประมุขด้วยความบรสิทุธิ�ใจ

๗. ต้องรกัษาความลับของทางราชการ

๘. ต้องสภุาพเรยีบรอ้ย รกัษาความสามคัคี
และต้องชว่ยเหลือกันในการปฏิบติัราชการ
ระหวา่งพนักงานราชการด้วยกัน
และผูร้ว่มปฏิบติัราชการ

๔. ต้องปฏิบติัหนา้ที�ราชการให้เกิดผลดีหรอืความ
ก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั�งใจ อุตสาหะ
เอาใจใส ่และระักษาประโยชนข์องทางราชการ

๙. ต้องต้อนรบั ให้ความสะดวก ให้ความเป�นธรรม
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนและผูติ้ดต่อ
ราชการเกี�ยวกับหน้าที�ของตน

๖. ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ�ง
หรอืทอดทิ�งหนา้ที�ราชการมไิด้

การกระทําอื�นใดที�สว่นราชการ
กําหนดวา่เป�นความผดิวนิยัอยา่งรา้ย
แรง

๑๒. การกระทําการอื�นใดตามที�กําหนดในกฎ ก.พ. 

๒. ต้องปฏิบติัหน้าที�ราชการด้วยความซื�อสตัย ์สจุรติ และเที�ยงธรรม

๑๐. ต้องวางตนเป�นกลางทางการเมอืง ในการ
ปฏิบติัหน้าที�ราชการและในการปฏิบติัราชการ
และในการปฏิบติัการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับประชาชน 
จะต้องปฏิบติัตามระเบยีบของทางราชการ
วา่ด้วยมารยาททางการเมอืง

๑๑. ต้องรกัษาชื�อเสยีงของตนและรกัษา
เกียรติศักดิ�ของตําแหนง่หนา้ที�ราชการ
ของตนมใิห้เสื�อเสยี

ขอ้ ๘ พนักงานราชการผู้ใดไมป่ฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตาม ขอ้ ๗ พนักงานราชการผู้นั�น
ถือเป�นผู้กระทําผิดวนิัย จะต้องได้รบัโทษทางวนิัย



๑. ต้องไมร่ายงานเท็จต่อผูบ้งัคับบญัชา
หรอืปกป�ดขอ้ความซึ�งควรต้องแจง้

๒. ต้องไมป่ฏิบติัราชการอันเป�นการกระทํา
ขา้มผูบ้งัคับบญัชาเหนือตน 

๓. ต้องไปอาศัยหรอืยอมให้ผูอื้�นอาศัย
ตําแหน่งหน้าที�ราชการของตนหา
ประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอื้�น

๔. ต้องไมป่ระมาทเลินเล่อในหน้าที�ราชการ

๕. ต้องไมก่ระทําการหรอืยอมให้ผูอื้�น
กระทําการหาผลประโยชนอั์นอาจทําให้เสยี
ความเป�นธรรมหรอืเสื�อมเสยีเกียรติศักดิ�
ของตําแหน่งหนา้ที�ราชการของตน

๖. ต้องไมเ่ป�นกรรมการผูจ้ดัการ
หรอืผูจ้ดัการ ในห้างหุ้นสว่นหรอืบรษัิท

๗. ต้องไมก่ระทําการอยา่งใดที�เป�นการกลั�น
แกล้ง กดขี� หรอืขม่เหง 
ในการปฏิบติัราชการ

๘. ต้องไมก่ระทําการอันเป�นการล่วงละเมดิ
หรอืคกุคามทางเพศตามที�กําหนด
ในกฎ ก.พ.

๙. ต้องไมด่หูมิ�น เหยยีดหยาม กดขี�
หรอืขม่เหงมประชาชนผูติ้ดต่อราชการ

๑๐. ไมก่ระทําการอื�ใดตามที�กําหนด
ในกฎ ก.พ.

ขอ้ห้ามของพนกังานราชการ
ตามประกาศกรมปศุสตัว์

เรื�องวนิยัและการรกัษาวนิยัพนกังานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กรมปศุสตัว/์กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสตัว์

พนกังานราชการผูใ้ดฝ�าฝ�นขอ้หา้ม
ตามขอ้ ๖ทหรอืไมป่ฏิบติัตามขอ้ปฏิบติั
ตามขอ้ ๗ หรอืกระทําความผดิในลักษณะ

ที�เป�นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงตามขอ้  ๒๔ 
ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ย

พนกังานราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
พนกังานผูน้ั �นเป�นผูก้ระทําผดิวนิยัจะต้อง
ไดร้บัโทษทางวนิยั ตามขอ้ ๘ ของประกาศนี�



คําพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที� ฟ. ๒๔/ ๒๕๖๑

ศาลปกครองวนิจิฉยัวา่ การที�ขา้ราชการในสงักัดหนว่ยงานของรฐัที�มหีนา้ที�เกี�ยวขอ้งกับการกํากับดแูลธนาคารและสถาบนัการเงินเขา้ไปมสีว่น
เกี�ยวขอ้งกับการขอสนิเชื�อ อันเกี�ยวขอ้งกับหนว่ยงานของรฐัต้นสงักัดของตน ที�มหีนา้ที�ในการกํากับดแูลสถาบนัการเงินโดยเป�นผูแ้นะนาํ
ให้ขอสนิเชื�อ รูจ้กักับขา้ราชการระดับสงูที�มอํีานาจหนา้ที�ในการกํากับดแูลสถาบนัการเงิน สามารถติดต่อชว่ยเหลือเรื�องสนิเชื�อได้ 

ทั�งเป�นผูล้งชื�อเป�นพยานในสญัญาวา่จา้งในการดําเนนิการขอสนิเชื�อให้แก่ผูข้อสนิเชื�อตามสญัญา
เมื�อการขอสนิ เชื�อไมส่าํเรจ็ตามขอ้ตกลงกลับไมคื่นเงินค่าจา้ง ถือวา่เป�นพฤติการณ์
ที�ไมส่มควรอยา่งยิ�ง ไมร่กัษาชื�อเสยีงและเกียรติศักดิ�ของตนในตําแหนง่หนา้ที�ราชการ
เป�นเหตใุห้ประชาชนและสงัคมทั�วไปขาดความเชื�อมั�น เลื�อมใส ศรทัธาและขาดความเชื�อถือ
ทําให้หนว่ยงานของรฐัต้นสงักัดซึ�งเป�นสว่นราชการ รวมถึงขา้ราชการในสงักัดเสื�อมเสยี
ชื�อเสยีง จงึเป�นการกระทําที�ไมร่กัษาชื�อเสยีงของตนและไมร่กัษาเกียรติศักดิ�
ของตําแหนง่หนา้ที�ราชการของตน ทําให้เสื�อมเสยี โดยการกระทําใดใดอันได้ชื�อวา่
เป�นผูป้ระพฤติชั�วอยา่งรา้ยแรงเป�นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที�ใชบ้งัคับอยูใ่นขณะนั�น

ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กรมปศุสตัว/์กลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม กรมปศุสตัว์

หลอกให้ประชาชนหลงเชื�อ...โดยไมส่จุรติผิดวนิัยอยา่งรา้ยแรง!!!

คําพพิากษาศาลปกครองสงูสดุคดีนี� เป�นอุทาหรณ์ที�ดีให้กับขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที�ของรฐัทั�วไป ที�ต้องปฎิบติัหน้าที�ภายใต้
กรอบวนิัยของขา้ราชการ ทั�งที�เป�นขอ้ห้ามและขอ้ปฏิบติัที�กฎหมายกําหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั ถึงแมจ้ะไมไ่ด้มอํีานาจหน้าที�โดยตรง
ในงานนั�น หากมพีฤติการณ์เขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งในงานที�เป�นหน้าที�ขององค์กรโดยไมส่จุรติ ทําให้ประชาชนขาดความเชื�อถือ
และเสื�อมศรทัธาต่อองค์กร พฤติการณ์อาจเขา้ขา่ยเป�นผู้ประพฤติชั�วอยา่งรา้ยแรง อันเป�นการกระทําผิดวนิัยอยา่งรา้ยแรงได้

ที�มา : อุทธาหรณ์คดปีกครอง สาํนกังานศาลปกครอง


