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คํานํา

           จุลสารงานวินัยฉบับนี�ขอเสนอความรู้เกี�ยวกับตัวอย่างการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีใช้รถ
ราชการ เพื�อทําธุระส่วนตัว การสั�งให้ใช้รถราชการ การนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจําตําแหน่ง
รวมถึงการเบิกจ่ายค่านํ�ามันเชื�อเพลิงจากทางราชการ ซึ�งป�จจุบันกรณีการใช้รถราชการถือว่าเป�นประเด็น
สําคัญที�สังคมให้ความสนใจและเป�นกรณีที�มีการร้องเรียนกล่าวหาอยู่บ่อยครั�ง อีกทั�งเป�นกรณีที�มีเจ้าหน้าที�
ของรัฐกระทําผิดและถูกลงโทษทางวินัยไปแล้วหลายราย ดังนั�น เพื�อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที�ผู้ปฎิบัติงาน
ในกรมปศุสัตว์ทุกระดับได้ตระหนักถึงป�ญหาของการนํารถยนต์ของทางราชการไปใช้ เพื�อประโยชน์ส่วนตัว

และลดจํานวนเรื�องร้องเรียนเรื�องการนํารถยนต์ของทางราชการไปใช้และการเบิกจ่ายค่านํ�ามันเชื�อเพลิง
จากทางราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต 
จึงได้นํากรณีตัวอย่าง ข้อกฎหมาย แนวคําวินิจฉัยของศาลที�เกี�ยวข้องกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ

ทางราชการ มาเป�นกรณีศึกษาให้เจ้าหน้าที�กรมปศุสัตว์ได้ศึกษา ทําความเข้าใจ เเพื�อให้เป�นบรรทัดฐานและ
เป�นอุทาหรณ์ที�ดีในการปฎิบัติหน้าที�ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที�ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติ

หน้าที�ราชการให้เป�นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย กฏระเบียบของทางราชการ เพื�อแก้ไขป�ญหาการร้องเรียน
และป�องกันการกระทําความผิดวินัยและป�องกันการทุจริตเชิงรุกต่อไป
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ป�ญหาการทุจริตคอร์รัปชันในป�จจุบัน
เป�นป�ญหาสําคัญที�สังคมให้ความสนใจเป�นพิเศษ แม้ทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือกันแก้ไขตลอดมา แต่เนื�องจากพฤติกรรม
ในทางทุจริตคอร์รัปชั�นสามารถกระทําได้ในหลายรูปแบบ ทั�งมีความแยบยลและสลับซับซ้อนทําให้ป�ญหาการทุจริตคอร์รัปชั�น
เกิดขึ�นมีอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการทุจริตคอร์รัปชั�นในวงราชการ ถือว่าเป�นภัยร้ายร้ายแรงของสังคมและประเทศชาติ
เพราะการทุจริตคอร์รัปชั�นนั�นมีผลต่อการพัฒนาของประเทศในหลายภาคส่วน รัฐจึงได้มีการกําหนดมาตรการ แนวทางต่างๆ
เพื�อมาป�องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด และการเสริมสร้างความรู้ด้านการป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน การกําหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที�ที�ถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที�ส่วนราชการ การสร้างค่านิยมการักษาวินัยและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ก็นับว่าเป�นวิธีหนึ�ง
ของการป�องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก
 

กรมปศุสัตว์ 
โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมปศุสัตว์ จึงได้รวบรวมกรณีตัวอย่าง
การปฎิบัติหน้าที�ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที�รัฐที�ศาลปกครองได้มีคําวินัจฉัย เกี�ยวกับการกระทําในลักษณะที�เป�นการทุจริต
ต่อหน้าที�ราชการ การกระทําผิดวินัยทั�งที�เป�นวินัยร้ายแรง และไม่ร้ายแรง การปฏิบัติโดยฝ�าฝ�นกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของทาง
ราชการ หรือฝ�าฝ�นข้อกําหนดด้านจริยธรรม และบทลงโทษข้าราชการและเจ้าหน้าที�ผู้กระทําผิดมานําเสนอเพื�อให้เป�น
บรรทัดฐานและเป�นอุทาหรณ์ที�ดีในการปฎิบัติหน้าที�ราชการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที�ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติ
หน้าที�ราชการให้เป�นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย กฏระเบียบของทางราชการ เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และเพื�อ
ผดุงเกียรติและศักดิ�ศรีของข้าราชการ ให้ควรแก่ความไว้วางใจและเชื�อมั�นของประชาชน และเพื�อเป�นการป�องกันและปราบ
ปรามการทุจริตเชิงรุกต่อไป

ความหมายของคําว่า  "การทุจริต"

“ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑(๑) หมายถึง “เพื�อแสวงหาประโยชน์ ที�มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผู้อื�น” 

“ทุจริตต่อหน้าที�” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔
หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตําแหน่งหรือหน้าที� หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที�
อาจทําให้ผู้อื�นเชื�อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที�ทั�งที�ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที�นั�น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือ หน้าที� ทั�งนี� เพื�อ
แสวงหาประโยชน์ที�มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรืออื�น”

ความหมายของคําว่า  "ส่วนราชการ" และ  "รถส่วนกลาง"

"ส่วนราชการ" ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือ
หน่วยงานอื�นใดของรัฐ ทั�งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือต่างประเทศ ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนทิ�งถิ�น หรือหน่วยงานอื�นซึ�งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป�นราชการบริหารส่วนท้องถิ�น

"รถประจําตําแหน่ง" ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ หมายถึง รถยนต์ที�ทางราชการจัด
ให้แก่ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งตามที�กําหนดไว้ในระเบียบนี� 

"รถส่วนกลาง" ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ หมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที�จัดไว้
ให้เพื�อกิจการอันเป�นส่วนรวมของส่วนราชการ

ซึ�งจากนิยามที�กล่าวมาข้างต้น สอดคล้องกับอุทาหรณ์ที�ผู้เขียนจะนําเสนอในจุลสารฉบับนี� ซึ�งนั�นก็คือเรื�องการทุจริต
กรณีนํารถราชการไปใช้เพื�อประโยชนืส่วนตัว การสั�งให้ใช้รถราชการ การนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจํา
ตําแหน่ง รวมถึงการเบิกจ่ายค่านํ�ามันเชื�อเพลิงจากทางราชการ ที�มีโทษถึงไล่ออกจากราชการและโทษจําคุก
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กรณีทุจริต...
นํารถราชการไปใช้ส่วนตัว
ในป�จจุบัน ข้อกําหนดเกี�ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
ส่วนราชการได้มีกฎหมาย ระเบียบ หรอืข้อบังคับ เกี�ยวกับการใช้
รถราชการไวใ้้ช้บังคับเป�นการเฉพาะอยู่แล้ว ซึ�งได้แก่ระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรวีา่ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
รวมถึงข้อบังคับภายในของหน่วยงาน ซึ�งการขอนุญาตใช้หรอืการนํารถยนต์
ของทางราชการไปใช้จะต้องปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎหมายหรอืข้อกําหนด
ที�ทางราชการกําหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั และต้องใช้ในราชการหรอืใช้เพื�อกิจการ
อันเป�นส่วนรวมของส่วนราชการหรอืเพื�อประโยชน์ของทางราชการเท่านั�น 
ซึ�งอุทธาหรณ์ที�ผู้เขียนจะนําเสนอ เป�นกรณีการทุจรติต่อหน้าที�ราชการ 
โดยการนํารถราชการไปใช้ส่วนตัว เป�นกรณีดังนี�

กรณีที�หนึ�ง : กรณีให้เจ้าหน้าที�นํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานวิวาห์
บุตรสาว คําพิพากษาคดีทุจริตต่อหน้าที�ราชการ 
คดีหมายเลขดํา อ.๒๑๑๗/๒๕๕๘

จําเลยใช้อํานาจหน้าที�โดยทุจริต สั�งให้เจ้าหน้าที�นําเก้าอี� พร้อมผ้าคลุมเก้าอี� เครื�องถ่าย
วีดิโอ เครื�องเล่นวีดิโอ กล้องถ่ายรูป ผ้าเต็นท์หลายผืน รวมทั�งรถยนต์ส่วนกลางอีก ๔ คัน 
นําไปใช้ในงานววิาห์บุตรสาว เพื�อใช้รับส่งผู้เข้าร่วมพิธีและขนย้ายอุปกรณ์ ทั�งที�บ้านพัก
และที�โรงแรม ทั�งหมดเป�นทรัพย์สินของราชการ ต่อมาคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี�มูลความผิดการกระทําของจําเลย เป�นการ
ใช้อํานาจโดยทุจริต เพื�อประโยชน์ส่วนตัว สร้างความเสียหายแก่รัฐ ขอให้ศาลพิพากษา
ลงโทษตามความผิด ต่อมาศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นวา่ การกระทําของจําเลยเป�นการทุจริต
ต่อตําแหน่งหน้าที�จริง พิพากษาจําคุก ๕ ป� ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท คําให้การรับสารภาพ 
เป�นประโยชน์ในการพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ�งหนึ�งคงจําคุกจําเลยไว ้๒ ป� ๖ เดือน 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยให้รอลงอาญามีกําหนด ๒ ป�

กรณีที�สอง : กรณีสั�งให้ใช้รถยนต์ของราชการและสั�งอนุญาตให้เบิกจ่าย
นํ�ามันของราชการสําหรับรถดังกล่าวกิจการส่วนตัว 
คําพิพากษาศาลฎีกา ที� ๔๘๒๘/๒๕๓๓

จําเลยรับราชการเป�นนายช่างโยธา ๕ ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยจราจรสงเคราะห์ประจําเขตการทาง
สงขลา กรมทางหลวง ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลและแนะนําบริษัทผู้รับเหมาช่วงในการหล่อเสา
ซีเมนต์ป�ายจราจร เนื�องจากผู้รับเหมาช่วงไม่มีความชํานาญ และบริษัทผู้รับเหมาช่วงจึงได้จ้างเหมา
ให้จําเลยหล่อเสาซีเมนต์ป�ายจราจรจํานวน ๑๐๐ ต้น เป�นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท จําเลยได้ดําเนินการ
หล่อเสาซีเมนต์บริษัทผู้รับเหมาช่วงประมาณ ๘๐ ตัน และที�แขวงการทางสงขลาประมาณ ๒๐ ตัน 
และในการปฏิบัติหน้าที�จําเลยมีอํานาจสั�งอนุญาตให้เบิกจ่ายนํ�ามันสําหรับรถ และอนุญาตให้ใช้รถ
ในเขตการทางสงขลาด้วย ซึ�งจําเลยได้สั�งให้ใช้รถของราชการ และสั�งอนุญาตให้เบิกจ่ายนํ�ามันของ
ราชการสําหรับรถดังกล่าว ขนเสาซีเมนต์ป�ายจราจรจากแขวงการทางสงขลาไปยังจุดติดตั�งในกิจการ
ส่วนตัวของตน การที�จําเลยได้สั�งให้ใช้รถของราชการและสั�งอนุญาตให้เบิกจ่ายนํ�ามันของราชการ
สําหรับรถดังกล่าวขนเสาซีเมนต์ป�ายจราจร จากแขวงการทางสงขลาไปยังจุดติดตั�งในกิจการส่วนตัว
ซึ�งเป�นการใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริต อันเป�นการเสียหายแก่กรมทางหลวง ย่อมเป�นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดเป�นเจ้าพนักงาน มีหน้าที�ซื�อ ทํา จัดการหรือรักษา
ทรัพย์ใด ๆ ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริต อันเป�นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือ
เจ้าของทรัพย์นั�น ระวางโทษจําคุกตั�งแต่ ๕ - ๒๐ ป� หรือจําคุกตลอดชีวติและปรับตั�งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท
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กรณีที�สาม : เป�นประเด็นที�ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ได้มีคําพิพากษา จําคุก ๕ ป� ข้าราชการ
รายหนึ�ง ซึ�งใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที�โดยทุจริต กรณีเอารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ภารกิจส่วนตัว 
(คดีหมายเลขแดงที� อท. ๓๓/๒๕๖๑)

เนื�อหาคําพิพากษาระบุว่า ขณะเกิดเหตุจําเลยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหน่วยงานราชการแห่งหนึ�ง มีอํานาจหน้าที�ในการอนุญาตให้ใช้
รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน จําเลยจึงเป�นเจ้าพนักงานซึ�งมีหน้าที�จัดการหรือรักษารถยนต์ส่วนกลางซึ�งเป�นทรัพย์ของหน่วยงานนั�น
การที�จําเลยมีคําสั�งให้พนักงานขับรถใช้รถยนต์ส่วนกลางรับ – ส่งจําเลย ระหว่างที�พักกับที�ทํางานเป�นประจํา และมีคําสั�งให้พนักงานขับรถ
นํารถยนต์ส่วนกลางพาจําเลยไปทําธุระส่วนตัวในวันเสาร์ อาทิตย์ การกระทําของจําเลยจึงเป�นการใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริตอัน
เป�นการเสียหายแก่หน่วยงาน อันเป�นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๑ และยังเป�นความผิดฐานเป�นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที�โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ แต่การกระทําของจําเลยเมื�อเป�นความผิดตามบทเฉพาะตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๑ แล้วจึงไม่จําเป�นต้องปรับบทประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ซึ�งเป�นบททั�วไปอีก
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อีกทั�งมีกรณีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกมาเผยแพร่ คือ เรื�องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เป�นพาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้านพักกับที�ทํางาน

ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ�ง ได้นํารถยนต์ส่วนกลางซึ�งเป�นรถที�มีไว้เพื�อกิจการอันเป�นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะ
รถประจําตําแหน่งโดยข้าราชการหน่วยงานของรัฐ จะโทรศัพท์สั�งการพนักงานขับรถโดยตรงและให้พนักงานขับรถเป�นผู้เก็บกุญแจรถไว้
และยังให้พนักงานขับรถนํารถยนต์ดังกล่าวไปรับ-ส่งตนเองระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วย โดยไม่มีการจัดทํา
เอกสารควบคุมการใช้รถตามระเบียบทางราชการทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพื�องานราชการหรือไม่ หรือเมื�อเสร็จสิ�นการใช้
งานในแต่ละวันได้นํารถมาเก็บรักษาที�โรงเก็บรถภายในหน่วยงานหรือไม่

ซึ�งกรณีนี� สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี�มูลว่าเป�นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
กระทําการทุจริตและใช้อํานาจหน้าที�มิโดยชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที�ตนมี
อํานาจหน้าที�ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่กลับนํารถยนต์ไปใช้ในลักษณะที�เป�นรถประจําส่วนตัว การใช้รถยนต์ไป-กลับ
ที�พักเป�นประจําส่วนตัว แม้จะมีระยะทางสั�นๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที�อื�นๆ เช่น ไปรับประทานอาหารกลางวันหรือไปทําธุระส่วนตัว 
ก็ถือว่าเป�นการใช้รถยนต์ที�ไม่เป�นไปตามระเบียบของทางราชการ และเป�นการกระทําการทุจริต ซึ�งจะต้องถูกดําเนินการทางอาญาและ
ทางวินัย นอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้ว เจ้าหน้าที�ฝ�ายพัสดุ เจ้าหน้าที�ฝ�ายการเงิน และผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่านํ�ามันก็จะถูก
ดําเนินการทางวินัยด้วย รวมทั�งเรียกเงินค่านํ�ามันทั�งหมดคืนราชการ

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

คดีนี�จึงเป�นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที�ดีสาํหรับเจ้าหน้าที�  
 ในการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ

 
จะต้องต้องดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที�ทางราชการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ไม่ควรใช้ในลักษณะที�เป�นการส่วนตัวหรือเพื�อประโยชน์ส่วนตัว และหากมีความจําเป�นที�จะใช้นอกเหนือจากภารกิจ
ที�ได้รับมอบหมายก็ควรจะได้รับอนุญาตเป�นหนังสือก่อนเพื�อไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหน้า ซึ�งกรณีการใช้รถของทางราชการ
ไปทําธุระส่วนตัวเป�นเรื�องล่อแหลม ที�มักพบการกระทําเกิดขึ�นในหลายทุกหน่วยงาน ด้วยความเคยชินหรือคิดว่าเป�นเรื�องเล็กน้อย 

แต่หากเมื�อไหร่ที�พลาดพลั�ง มีการร้องเรียนกล่าวหาขึ�นมา ผู้กระทําผิดจะต้องถูกดําเนินการทางวินัยและถูกดําเนินคดีอาญา
ซึ�งมีโทษถึงไล่ออกจากราชการหรือโทษจําคุกกันเลยทีเดียว อีกทั�งหากเกิดความเสียหายอาจต้องรับผิดเป�นการส่วนตัว
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