
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่   อ ำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ศก 7950๑ /    วันที ่   4  เมษำยน 2565       

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2565 (รอบ 6 เดือน)  

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ 

   เรื่องเดิม            

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ ได้จัดท ำประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปี งบประมำณ 
2565 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้มีกำรป้องกันกำรทุจริต คือ กำร แก้ปัญหำกำรทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็น หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของหัวหน้ำส่วนรำชกำร และเป็นเจตจ ำนงของ ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุก รูปแบบ อัน
เป็นวำระเร่งด่วนของรัฐบำล  กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ในองค์กร จะช่วย ให้เป็น
หลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่ำกำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับกำร ทุจริตที่ไม่
คำดคิด โอกำส ที่จะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็น ควำมเสียหำย
ที่น้อยกว่ำ องค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ เพรำะได้มีกำร เตรียมกำรป้องกัน
ล่วงหน้ำไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซ่ึงไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด 

 ข้อเท็จจริง  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ จึงได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำร 
ทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2565 (ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) โดยได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในเรื่องของ
กำรใช้วัสดุส ำนักงำนของทุกส ำนัก/กอง โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่  ได้มีมำตรกำรหรือแนวทำงใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต และขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยบันทึกนี้ 

 ข้อเสนอแนะ 
  เห็นควรให้ สำนัก/กอง ได้ด ำเนินตำมมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง เพ่ือป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต 
ภำยในองค์กร และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบทุกๆ 6 เดือน และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ 
ประชำชนรับทรำบผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ  
 
 
 

     (นำงจุฑำรัตน์  บังศรี)  
        หัวหน้ำส ำนักปลัด  
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

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

      

     (นำยมงคล   สิงห์ค ำ) 

    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ 

 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

( / )  เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมท่ีเสนอ 

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

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

 

     

         (นำยธวัช  ดวงงอก) 

           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริการส่วนต าบลจานใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ชื่อโครงการกิจกรรม วัสดุส ำนักงำน (ส ำนักงำนปลัด) 
 

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้ำหน้ำที่มีกำรนน ำทรัพย์สินของ รำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ส ำนักงำน (ปำกกำ  กระดำษ กำว เป็นต้น)  

มาตรการด าเนินการป้องกัน มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ระดับความเสี่ยง สูง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

    ยังไม่ด ำเนินกำร 
    เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องปรับปรุงมำตรกำรให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
    เหตุผลอื่น ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ตัวช้ีวัด จ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
 

ผลการด าเนินงาน กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนลดลง 
 

ผู้รายงาน นำงจุฑำรัตน์  บังศรี 
 

สังกัด ส ำนักงำนปลัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริการส่วนต าบลจานใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ชื่อโครงการกิจกรรม วัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 
 

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้ำหน้ำที่มีกำรนน ำทรัพย์สินของ รำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ส ำนักงำน (ปำกกำ  กระดำษ กำว เป็นต้น)  

มาตรการด าเนินการป้องกัน มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ระดับความเสี่ยง สูง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

    ยังไม่ด ำเนินกำร 
    เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องปรับปรุงมำตรกำรให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
    เหตุผลอื่น ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ตัวช้ีวัด จ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
 

ผลการด าเนินงาน กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนลดลง 
 

ผู้รายงาน นำงรัชนีกร   ทองอ่อน 
 

สังกัด กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริการส่วนต าบลจานใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อโครงการกิจกรรม วัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) 

 
กระบวนการด าเนินงาน กำรใช้ทรัพย์สินส ำนักงำน วัสดุ อุปกรณ์ ส ำ นักงำน เช่น ปำกกำ  กระดำษ 

กำว เป็นต้น 
เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้ำหน้ำที่มีกำรนน ำทรัพย์สินของ รำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น วัสดุ 

อุปกรณ์ ส ำนักงำน (ปำกกำ  กระดำษ กำว เป็นต้น)  
มาตรการด าเนินการป้องกัน มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 

อย่ำง เคร่งครัด  
ระดับความเสี่ยง สูง 

 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 
    ยังไม่ด ำเนินกำร 
    เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องปรับปรุงมำตรกำรให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
    เหตุผลอื่น ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ตัวช้ีวัด จ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
 

ผลการด าเนินงาน กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนลดลง 
 

ผู้รายงาน นำยโกวิท  ล ำสมุทร 
 

สังกัด กองช่ำง 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริการส่วนต าบลจานใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ชื่อโครงการกิจกรรม วัสดุส ำนักงำน (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 

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

เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้ำหน้ำที่มีกำรนน ำทรัพย์สินของ รำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ส ำนักงำน (ปำกกำ  กระดำษ กำว เป็นต้น)  

มาตรการด าเนินการป้องกัน มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ระดับความเสี่ยง สูง 
 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

    ยังไม่ด ำเนินกำร 
    เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องปรับปรุงมำตรกำรให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
    เหตุผลอื่น ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ตัวช้ีวัด จ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
 

ผลการด าเนินงาน กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนลดลง 
 

ผู้รายงาน นำงมันฑณำ  เสนำภักดิ์ 
 

สังกัด กองสวัสดิกำรสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริการส่วนต าบลจานใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ชื่อโครงการกิจกรรม วัสดุส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 

 
กระบวนการด าเนินงาน กำรใช้ทรัพย์สินส ำนักงำน วัสดุ อุปกรณ์ ส ำ นักงำน เช่น ปำกกำ  กระดำษ 

กำว เป็นต้น 
เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้ำหน้ำที่มีกำรนน ำทรัพย์สินของ รำชกำรมำใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น วัสดุ 

อุปกรณ์ ส ำนักงำน (ปำกกำ  กระดำษ กำว เป็นต้น)  
มาตรการด าเนินการป้องกัน มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 

อย่ำง เคร่งครัด  
ระดับความเสี่ยง สูง 

 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 
    ยังไม่ด ำเนินกำร 
    เฝ้ำระวังและติดตำมต่อเนื่อง 
  เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องปรับปรุงมำตรกำรให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
    เหตุผลอื่น ......................... 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

มีกำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำนและ กำรเบิกจ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน 
อย่ำง เคร่งครัด  

ตัวช้ีวัด จ ำนวนวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน 
 

ผลการด าเนินงาน กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนลดลง 
 

ผู้รายงาน นำงชลลดำ   โพธิ์ชูชำต ิ
 

สังกัด กองกำรศึกษำ 
 

 
 
 


