
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด อบต.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่   อ ำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ศก 7950๑ /    วันที ่   ตุลำคม 2564     

เรื่อง  มำตรกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2565   

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ 

   เรื่องเดิม            

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำ  
ปีงบประมำณ 2565 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้มีกำรป้องกันกำรทุจริต คือ กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็น 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำส่วนรำชกำร และเป็นเจตจ ำนงของ ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต      
ทุกรูปแบบ อันเป็นวำระเร่งด่วนของรัฐบำล  กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ในองค์กร      
จะช่วย ให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่ำกำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับ
กำรทุจริตที่ไม่คำดคิด โอกำส ที่จะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็น 
ควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำ องค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ เพรำะได้มีกำร 
เตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซ่ึงไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่   
อย่ำงใด 

 ข้อเท็จจริง  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่  จึงได้มีมำตรกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดยได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในเรื่อง เจ้ำหน้ำที่มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรมำใช้ 
ในเรื่องส่วนตัว เช่นวัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน (ปำกกำ กระดำษ กำว เป็นต้น) โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
จำนใหญ่ ได้มีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยมีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้งำน 
และกำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน อย่ำงเคร่งครัด (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย ก)  

 ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้หน่วยงำนมีมำตรกำร ระบบหรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำร ด ำเนินงำนที่
อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพ จึงเห็นควรให้  ส ำนัก/กอง 
จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้งำนและกำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน (รำยละเอียดตำม เอกสำรแนบท้ำย ข) 
และให้รำยงำนผู้บริหำรทรำบด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 
 

     (นำงจุฑำรัตน์  บังศรี)  
        หัวหน้ำส ำนักปลัด  
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

...........................................................................................  ...........................................................................  

      

     (นำยมงคล   สิงห์ค ำ) 

    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ 

 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

( / )  เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมท่ีเสนอ 

(  )  ไม่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมท่ีเสนอ  เนื่องจำก   .................................................................... 

...............................................................................................  ....................................................................... 

 

     

         (นำยมงคล    สิงห์ค ำ) 

      ปลัดองคำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 

           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบท้ำย ก 
 

มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกัน
การทุจริต 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้ำหน้ำที่มีกำรนน ำทรัพย์สิน
ของ รำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
ส ำนักงำน (ปำกกำ  กระดำษ 
กำว เป็นต้น)  

กำรใช้ทรัพย์สินส ำนักงำน 
วัสดุ อุปกรณ์ ส ำ นักงำน 
เช่น ปำกกำ  กระดำษ กำว 
เป็นต้น 

เจ้ำหน้ำที่มีกำรน ำ ทรัพย์สิน
ของ รำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
ส ำ นักงำน (ปำกกำ กระดำษ 
กำว เป็นต้น)  

 มีกำรท ำทะเบียนควบคุม
กำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย 
วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ต.ค. 2564 –   
ก.ย. 2565  

ส ำนักปลัด   
กองคลัง   
กองกำรศึกษำฯ   
กองช่ำง  
กองสวัสดิกำร
สังคม 

 

 
 



แนบท้ำย ข 

ใบเบิกวัสดุ 
ใบเบิก.........../...........  

เรื่อง ขออนุมัติเบิกวัสดุ  
เรียน หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่/.......................................  
 ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................ขอเบิกวัสดุเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
.................................................................................................................................................................ดังต่อไปนี้  

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเบิก จ านวนอนุมัติ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

...................................................ผู้เบิก     ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ  
(...................................................)     ...................................................................
                  ......................................................................  

       .........................................เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ  
................................................ผู้อนุมัติ            (................................................)  
 (..................................................)    

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หัวหน้ำหน่วยพัสดุ ได้รับของถูกต้องแล้ว  

.........................................................ผู้รับของ   ........................................................ผู้จ่ำยของ  

(.......................................................)       (.......................................................)  

 



บัญชีวัสดุ 
 

 ส่วนรำชกำร องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจำนใหญ ่
 แผ่นที่.......................................หน่วยงำน............................................................................................................... 
ประเภท........................รหสั.........................................ช่ือหรือชนิดวสัดุ..........................................................   
ขนำดหรือลักษณะ................................................................................................................................................
หน่วยเก็บ......................................................................................................ที่เก็บ..................................................... 
 

 
ว/ด/ป 

 
รับจาก 

 
จ่ายให้ 

เลขที ่
เอกสาร 

ราคาต่อหน่วย จ านวน  

บาท สต. รับ จ่าย คงเหลือ ผู้เบิก 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 


