
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 ดาน 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

   ดาน 2 การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

    ดาน 3 โครงการจัดซ้ือจัดจาง 

 
 

ช่ือกระบวนงาน  การใชรถยนตราชการสวนกลาง 

ช่ือหนวยงาน/กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 

     

 

ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดเกณฑการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕ โอกาสการกระทําทุจริตเกิน 6 ครั้งตอป 
๔ โอกาสการกระทําทุจริตไมเกิน 5 ครั้งตอป 
๓ โอกาสการกระทําทุจริตไมเกิน 4 ครั้งตอป 
๒ โอกาสการกระทําทุจริตไมเกิน 3 ครั้งตอป 
๑ โอกาสการกระทําทุจริตนอยกวา 2 ครั้งตอป 

 

๑.๒. เกณฑผลกระทบ (Impact) 

เกณฑผลกระทบ (Impact) 
๕ เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอหนวยงาน 
๔ ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาว 

อยางตอเนื่อง และสังคมใหความสนใจ 
๓ หนวยตรวจสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง 
๒ ถูกรองเรียนกลาวหา แจงเบาะแส 
๑ แทบจะไมมี 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๓. เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 
โอกาสเกิด 

(Likelihood) 
ผลกระทบ (Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
๔ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
๓ ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 
๒ ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง 
๑ ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

 

 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 คาความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต 
สีเขียว ๑ – ๓     ความเสี่ยงระดับต่ํา 
สีเหลือง ๔ – ๙     ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีสม ๑๐ – ๑๖     ความเสี่ยงระดับสูง 
สีแดง ๑๗ – ๒๕     ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Rise Score 
1 การขออนุญาตใชรถยนต

ราชการสวนกลาง 
ผูมีรายชื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการ ไมไดเปน   ผู
ขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง 

2 4 8 

ผูขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลางจัดทํา
ขอมูลการขออนุญาตใชรถยนตเปนเท็จ 

1 4 4 

2 ผูมีอํานาจอนุญาตการใช
รถยนตราชการสวนกลาง 

ผูมีอํานาจอนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง 
แกพวกพอง 

1 4 4 

3 เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนต
ราชการสวนกลางจัดสรร
รถยนตตามความเหมาะสม
และมอบหมายพนักงาน
ขับรถ 

เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนตราชการสวนกลาง
จัดสรรรถยนตราชการสวนกลางใหผูมีสิทธิไดรับ
รถประจําตําแหนง 

1 4 4 

4 พนักงานขับรถบันทึกเลข
แสดงระยะการเดินทาง 
(เลขไมล) กอนเดินทาง 

พนักงานขับรถไมบันทึกเลขแสดงระยะการ
เดินทาง (เลขไมล) กอนเดินทาง หรือบันทึกเลข
แสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล) เปนเท็จ 

2 4 8 

5 การนํารถยนตราชการ
ส วนกลาง ไป ใช ปฏิบั ติ
ราชการ 

บุคลากรใหพนักงานขับรถขับออกนอกเสนทาง
เพ่ือภารกิจอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 
หรือเดินทางไมตรงกับใบขอใชรถยนต 

3 4 12 

พนักงานขับรถขับออกนอกเสนทางเพ่ือภารกิจ
อ่ืนท่ีไมเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ หรือเดินทาง
ไมตรงกับใบขอใชรถยนต 

3 4 12 

6 พนักงานขับรถบันทึกเลข
แสดงระยะการเดินทาง
(เลขไมล ) หลังเดินทาง
กลับ 
 
 
 

พนักงานขับรถไมบันทึกเลขแสดงระยะการ
เดินทาง (เลขไมล) หลังเดินทางกลับ หรือบันทึก
เลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล) เปนเท็จ 
 

3 4 12 

พนักงานขับรถเบิกคาเชื้อเพลิงเปนเท็จ เพ่ือเบิก
คาใชจายหรือน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานขับรถ 

3 4 12 

7 เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนต
ตรวจบันทึกการใชรถยนต 
และสภาพการใชรถยนต 

ไมมี 
- - - 

 

 



ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

กระบวนการ การใชรถยนตราชการสวนกลาง 
หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน / 
ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

๑ การนํารถยนตราชการสวนกลางไปใชปฏิบัติราชการ 

1.1 บุคลากรใหพนักงานขับรถขับ     ออก
นอกเสนทางเพ่ือภารกิจอ่ืน      ท่ีไม
เ ก่ียวกับการปฏิบัติราชการ หรือ
เดินทางไมตรงกับใบขอใชรถยนต 
 

1. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑการใชรถยนตราชการสวนกลางในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และแจงระเบียบ หลักเกณฑการใช
รถยนตราชการสวนกลางผานทางเว็บไซตของสํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

2. ผูขอใชรถยนตราชการสวนกลางแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช
รถยนตราชการสวนกลาง เชน หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากสวนงานท่ี
ใหไปปฏิบัติราชการ โดยแนบประกอบกับใบขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง
แกฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักบริหารกลาง จัดเก็บเปนหลักฐาน 

3. ใหสํานักงาน/กลุม/ศูนย จัดทําทะเบียนการขออนุญาตใชรถยนตราชการ
สวนกลาง และสงทะเบียนการขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลางทุก 1 เดือน 
เพ่ือรายงานผูอํานวยการสํานักงาน/ ผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการศูนย/ขาราชการ
ท่ีไดรับมอบหมายใหรักษาการ รับทราบพรอมลงลายมือชื่อกํากับไว และเก็บ
รวบรวมเปนหลกัฐานไวประจาํสํานักงาน/กลุม/ศูนย 

4. เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนตตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลข
ไมล) กอนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับทุกครั้งหลังพนักงานขับรถนํารถยนต
ราชการสวนกลางกลับมายังสถานท่ีเก็บรถในหนวยงาน 

5. กรณีพบวาการใชรถยนตราชการสวนกลางไมเปนไปตามคําขออนุญาต หรือ
ออกนอกเสนทาง ผูขออนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบตามขอกําหนดทางวินัยของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

6. ผูบริหารประกาศเจตนารมณวาเปนผูมีพฤติกรรมสุจริตไมสนับสนุนใหมีการ
นํารถยนตราชการสวนกลางไปใชนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ เพ่ือสราง
จิตสํานึกท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรของหนวยงาน 

7. บุคลากร/ประชาชน/ผูท่ีทราบ มีสวนรวมในการรองเรียนการใชรถยนต
ราชการสวนกลางไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนท่ีไมใชภารกิจของทางราชการไดท่ี ศูนย
ปฏิบัติการตอต านการทุจริต  กระทรวงการคลั ง  (อาคารสํ านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ชั้น 1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 โทรศัพท 02-126-5800 หรือ เว็บไซต https://acoc.mof.go.th/th/home) 
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กระบวนการ การใชรถยนตราชการสวนกลาง 
หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน / 
ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1.2 พนักงานขับรถขับออกนอกเสนทาง
เ พ่ือภารกิจ อ่ืน ท่ี ไม เ ก่ียว กับการ
ปฏิบัติราชการ หรือเดินทางไมตรง
กับใบขอใชรถยนต 

1. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑการใชรถยนตราชการสวนกลางในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และแจงระเบียบ หลักเกณฑการใช
รถยนตราชการสวนกลางผานทางเว็บไซตของสํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

2. ผูขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง ตรวจสอบบันทึกของพนักงานขับ
รถใหลงรายละเอียดในบันทึกถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 

3. เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนตตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลข
ไมล) กอนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับทุกครั้งหลังพนักงานขับรถนํารถยนต
ราชการสวนกลางกลับมายังสถานท่ีเก็บรถในหนวยงาน 

4. กรณีพบวาการใชรถยนตราชการสวนกลางไมเปนไปตามคําขออนุญาต หรือ
ออกนอกเสนทาง พนักงานขับรถและผูขออนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดทางวินัยของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

5. ผูบริหารประกาศเจตนารมณวาเปนผูมีพฤติกรรมสุจริตไมสนับสนุนใหมีการ
นํารถยนตราชการสวนกลางไปใชนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ เพ่ือสราง
จิตสํานึกท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรของหนวยงาน 

6. บุคลากร/ประชาชน/ผูท่ีทราบ มีสวนรวมในการรองเรียนการใชรถยนต
ราชการสวนกลางไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนท่ีไมใชภารกิจของทางราชการไดท่ี ศูนย
ปฏิบัติการตอต านการทุจริต  กระทรวงการคลั ง  (อาคารสํ านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ชั้น 1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 โทรศัพท 02-126-5800 หรือ เว็บไซต https://acoc.mof.go.th/th/home) 

 
2 พนักงานขับรถบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล) หลังเดินทางกลับ 

2.1 พนักงานขับรถไมบันทึกเลขแสดง
ระยะการเดินทาง (เลขไมล) หลัง
เดินทางกลับ หรือบันทึกเลขแสดง
ระยะการเดินทาง (เลขไมล) เปนเท็จ 

1. ผูขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง ตรวจสอบบันทึกของพนักงานขับ
รถใหลงรายละเอียดในบันทึกถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 

2. เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนตตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลข
ไมล) กอนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับทุกครั้งหลังพนักงานขับรถนํารถยนต
ราชการสวนกลางกลับมายังสถานท่ีเก็บรถในหนวยงาน 

3. กรณีพบวาบันทึกการใชรถยนตราชการสวนกลางเปนเท็จ/มีเจตนาทุจริต 
พนักงานขับรถและผูขออนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบตามขอกําหนดทางวินัยของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 

 

https://acoc.mof.go.th/th/home


กระบวนการ การใชรถยนตราชการสวนกลาง 
หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ข้ันตอนการดําเนินงาน / 
ประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

2.2 พนักงานขับรถเบิกคาเชื้อเพลิงเปน
เท็จ เพ่ือเบิกคาใชจายหรือน้ํามัน
เชื้อเพลิงของพนักงานขับรถ 

1. กําหนดการควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในแตละครั้ง ตามแนวทางการ
จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

2. พนักงานขับรถผูขอเบิกคาเชื้อเพลิงทํารายงานขอซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
แบบบันทึกรายการขาย และแนบใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ใหกับเจาหนาท่ีผูควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

3. เจาหนาท่ีผูควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงตรวจสอบรายงานขอซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามแบบบันทึกรายการขาย และใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลิง วา
ถูกตอง ครบถวน และเหมาะสมกับภารกิจท่ีไปปฏิบัติราชการหรือไม 

4. กรณีพบวารายงานขอซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงตามแบบบันทึกรายการขาย และ
ใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนเท็จ/มีเจตนาทุจริต พนักงานขับ
รถจะต อง เป นผู รั บผิดชอบตามข อ กํ าหนดทางวิ นั ยของสํ านั ก งานปลัด
กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี 1) 
รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 

ช่ือหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ดานท่ี ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
๑. ชื่องานตามภารกิจ การใชรถยนตราชการสวนกลาง 

ท่ี 
ข้ันตอนท่ีมีความเส่ียง

และรายละเอียดประเด็น
ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความเส่ียง 
การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

๑ การนํารถยนตราชการสวนกลางไปใชปฏิบัติราชการ 
๑.๑  บุคลากรใหพนักงานขับรถ

ขับออกนอกเสนทางเพ่ือ
ภารกิจอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ห รื อ
เดินทางไมตรงกับใบขอใช
รถยนต 

สูง 1. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑการใชรถยนตราชการสวนกลางในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และแจงระเบียบ 
หลักเกณฑการใชรถยนตราชการสวนกลางผานทางเว็บไซตของสํานัก
บริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2. ผูขอใชรถยนตราชการสวนกลางแนบหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง เชน หนังสือเชิญประชุม หนังสือ
มอบหมายจากสวนงานท่ีใหไปปฏิบัติราชการ โดยแนบประกอบกับใบขอ
อนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลางแกฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
สํานักบริหารกลาง จัดเก็บเปนหลักฐาน 

3. ใหสํานักงาน/กลุม/ศูนย จัดทําทะเบียนการขออนุญาตใชรถยนต
ราชการสวนกลาง และสงทะเบียนการขออนุญาตใชรถยนตราชการ
สวนกลางทุก 1 เดือน เพ่ือรายงานผูอํานวยการสํานักงาน/ ผูอํานวยการ
กลุม/ผูอํานวยการศูนย/ขาราชการท่ีไดรับมอบหมายใหรักษาการ รับทราบ
พรอมลงลายมือชื่อกํากับไว และเก็บรวบรวมเปนหลักฐานไวประจํา
สํานักงาน/กลุม/ศูนย 

4. เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนตตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการ
เดินทาง (เลขไมล) กอนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับทุกครั้งหลัง
พนักงานขับรถนํารถยนตราชการสวนกลางกลับมายังสถานท่ีเก็บรถใน
หนวยงาน 

5. กรณีพบวาการใชรถยนตราชการสวนกลางไมเปนไปตามคําขอ
อนุญาต หรือออกนอกเสนทาง ผูขออนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดทางวินัยของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

 

 

 



แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต (ตอ) 

ท่ี 
ข้ันตอนท่ีมีความเส่ียง

และรายละเอียดประเด็น
ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความเส่ียง 
การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

  
 
 
 
 

 6. ผูบริหารประกาศเจตนารมณวาเปนผูมีพฤติกรรมสุจริตไมสนับสนุน
ใหมีการนํารถยนตราชการสวนกลางไปใชนอกเหนือจากภารกิจของทาง
ราชการ เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรของ
หนวยงาน 

7. บุคลากร/ประชาชน/ผูท่ีทราบ มีสวนรวมในการรองเรียนการใช
รถยนตราชการสวนกลางไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนท่ีไมใชภารกิจของทางราชการ
ไดท่ี ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงการคลัง (อาคารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
ก รุ ง เ ท พ ฯ  10400 โทรศัพท  02 -126 -5800 หรื อ เว็ บไซต  
https://acoc.mof.go.th/th/home) 

 

1.2 พนักงาน ขับรถขับออก
นอกเสนทางเพ่ือภารกิจ
อ่ืนท่ีไมเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการ หรือเดินทางไม
ตรงกับใบขอใชรถยนต 

สูง 1. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑการใชรถยนตราชการสวนกลางในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และแจงระเบียบ 
หลักเกณฑการใชรถยนตราชการสวนกลางผานทางเว็บไซตของสํานัก
บริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

2. ผูขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง ตรวจสอบบันทึกของ
พนักงานขับรถใหลงรายละเอียดในบันทึกถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 

3. เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนตตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการ
เดินทาง (เลขไมล) กอนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับทุกครั้งหลังพนักงาน
ขับรถนาํรถยนตราชการสวนกลางกลับมายังสถานท่ีเก็บรถในหนวยงาน 

4. กรณีพบวาการใชรถยนตราชการสวนกลางไมเปนไปตามคําขอ
อนุญาต หรือออกนอกเสนทาง พนักงานขับรถและผูขออนุญาตจะตองเปน
ผูรับผิดชอบตามขอกําหนดทางวินัยของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

5. ผูบริหารประกาศเจตนารมณวาเปนผูมีพฤติกรรมสุจริตไมสนับสนุนให
มีการนํารถยนตราชการสวนกลางไปใชนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ 
เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรของหนวยงาน 

6. บุคลากร/ประชาชน/ผูท่ีทราบ มีสวนรวมในการรองเรียนการใช
รถยนตราชการสวนกลางไปปฏิบัติภารกิจอ่ืนท่ีไมใชภารกิจของทางราชการ
ไดท่ี ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงการคลัง (อาคารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
ก รุ ง เ ท พ ฯ  10400 โทรศัพท  02 -126 -5800 หรื อ เว็ บไซต  
https://acoc.mof.go.th/th/home) 
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แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต (ตอ) 

ท่ี 
ข้ันตอนท่ีมีความเส่ียง

และรายละเอียดประเด็น
ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความเส่ียง 
การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

2 พนักงานขับรถบันทึกเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล) หลังเดินทางกลับ 
2.1 พนักงานขับรถไมบันทึก

เ ล ข แ ส ด ง ร ะ ย ะ ก า ร
เดินทาง (เลขไมล) หลัง
เดินทางกลับ หรือบันทึก
เ ล ข แ ส ด ง ร ะ ย ะ ก า ร
เดินทาง (เลขไมล) เปนเท็จ 

สูง 1. ผูขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง ตรวจสอบบันทึกของ
พนักงานขับรถใหลงรายละเอียดในบันทึกถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 

2. เจาหนาท่ีผูควบคุมรถยนตตรวจสอบบันทึกเลขแสดงระยะการ
เดินทาง (เลขไมล) กอนเดินทางไปและหลังเดินทางกลับทุกครั้งหลัง
พนักงานขับรถนํารถยนตราชการสวนกลางกลับมายังสถานท่ีเก็บรถใน
หนวยงาน 

3. กรณีพบวาบันทึกการใชรถยนตราชการสวนกลางเปนเท็จ/มีเจตนา
ทุจริต พนักงานขับรถและผูขออนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดทางวินัยของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 

2.2 พนั ก ง าน ขับรถ เบิ ก ค า
เชื้อเพลิงเปนเท็จ เพ่ือเบิก
ค า ใ ช จ า ย ห รื อ น้ํ า มั น
เชื้ อ เพลิ งของพนั กงาน   
ขับรถ 

สูง 1. กําหนดการควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในแตละครั้ง ตาม
แนวทางการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐ 

2. พนักงานขับรถผูขอเบิกคาเชื้อเพลิงทํารายงานขอซ้ือน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามแบบบันทึกรายการขาย และแนบใบเสร็จรับเงินของสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับเจาหนาท่ีผูควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

3. เจาหนาท่ีผูควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงตรวจสอบรายงานขอซ้ือน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามแบบบันทึกรายการขาย และใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง วาถูกตอง ครบถวน และเหมาะสมกับภารกิจท่ีไปปฏิบัติ
ราชการหรือไม 

4. กรณีพบวารายงานขอซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงตามแบบบันทึกรายการ
ขาย และใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนเท็จ/มีเจตนา
ทุจริต พนักงานขับรถจะตองเปนผูรับผิดชอบตามขอกําหนดทางวินัยของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 

 
 


