
บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่  
ท่ี   ชม ๗69๐1/                                       วันท่ี     16   เมษำยน   2564                         

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอำจเกิดกำร
ทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ องค์กำรบริหำร         
ส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว                             

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว 

  

  ตำมท่ีส ำนัก กองต่ำง ๆ ด ำเนินกำรค้นหำควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีท่ีอำจเกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวังพร้ำว  และได้ด ำเนินกำรรวบรวมและ
สรุปผลแจ้งเวียนให้บุคลำกรทรำบและถือปฏิบัตินั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียงดังกล่ำวเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตตำมมำตรกำร
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริต ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/-2-ผลกำรด ำเนินกำร.... 
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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) 

ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน กำรด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุครุภัณฑ์ท่ีไม่
มีระบุไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  

เหตกุารณค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เจ้ำหน้ำท่ีหรือคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน จัดท ำร่ำงขอบเขต
งำนไม่มีควำมรัดกุม 

ระดบัความเสี่ยง ปำนกลำง 

สถานการณ์ด าเนนิการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง 

 เร่ิมด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งข้ึน 

 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

รายละเอียดขอ้มูลการด าเนินงาน จัดประชุมหัวหน้ำส ำนัก กอง เน้นย้ ำกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ โดยให้ศึกษำตัวอย่ำงร่ำงขอบเขตงำนจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เปรียบเทียบกันและด ำเนินกำรตรวจสอบมำตรฐำนครุภัณฑ์ตำม
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ 

ตัวชี้วัด กำรร้องเรียน/กำรอุทธรณ์เกี่ยวกับข้ันตอน กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/
กำรอุทธรณ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี 

ผู้รายงาน นำงปทุม   วิชัยค ำ 

สังกดั กองคลัง 

วันเดอืนปีที่รายงาน 16 เมษำยน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

/-3- ช่ือโครงกำร ... 

 

 



-3- 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม กำรขออนุญำตก่อสร้ำง 

ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน ข้ันตอนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง 

เหตกุารณค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเสนอเอกสำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำง 
เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนกำรเสนอ
เอกสำรหรือตรวจสอบเอกสำร 

ระดบัความเสี่ยง ต่ ำ 

สถานการณ์ด าเนนิการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง 

 เร่ิมด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งข้ึน 

 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

รายละเอียดขอ้มูลการด าเนินงาน เน้นย้ ำกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือประชำชนอย่ำงเคร่งครัด  

ตัวชี้วัด จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ี 

ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี 

ผู้รายงาน นำยพิพัฒน์  แสงรุ่งเรือง 

สังกดั กองช่ำง 

วันเดอืนปีที่รายงาน 16 เมษำยน 2564 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

/-4- ช่ือโครงการ... 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม กำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง 

ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง 

เหตกุารณค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวกับงำน
ของทำงรำชกำร 

ระดบัความเสี่ยง ปำนกลำง 

สถานการณ์ด าเนนิการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง 

 เร่ิมด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยงัไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งข้ึน 

 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

รายละเอียดขอ้มูลการด าเนินงาน ประ ชุมหั ว ห น้ำ  ส ำ นั ก  กอง  เ น้นย้ ำ ก ำ รปฏิ บั ติ ตำ มระ เบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และกำรรักษำรถยนต์ฯ โดยให้ขอ
อนุญำตใช้รถตำมใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง/รถรับรอง(แบบ 3) และ 
ลงบันทึกในแบบบันทึกกำรใช้รถ (แบบ4) ทุกครั้งท่ีมีกำรใช้รถ 

ตัวชี้วัด เลขไมล์รถ เปรียบเทียบกับแบบกำรใช้รถ (แบบ 3 , 4) 

ผลการด าเนนิงาน แบบขออนุญำตใช้รถและแบบบันทึกกำรใช้รถ ไม่สอดคล้องกัน 

ผู้รายงาน นำงสำวนิตยำ ธรรมพิงค์ 

สังกดั ส ำนักปลัด  

วันเดอืนปีที่รายงาน 16 เมษำยน 2564 

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ         ลงช่ือ  

      (นางปทุม  วิชัยค า)            (นางสาวนติยา  ธรรมพิงค์ ) 

      เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน         นิติกรช านาญการ 

 

    ลงช่ือ  

     (นายพิพัฒน์  แสงรุ่งเรือง) 

        ผูอ้ านวยการกองช่าง 

 

 

 

 

/-5- ความเห็น... 

 



 

      -5- 

 

ความเห็นปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      ลงช่ือ   

                       (นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ) 

                ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

ความเห็นนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

……ทราบ ด าเนนิการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงเว็บไซต์ อบต.ท่าวังพร้าว…… 

 

                ลงช่ือ  
                                  (นายธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์) 

                    นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

 

 


