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รายงานผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ตามท่ีได้ด าเนินการผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และในการวิเคราะห์ดังกล่าวได้มีแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย โดยมีการด าเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี

ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่
เกิดการทุจริต 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

(1) จัดซื้อจัด
จ้างและการ
จัดหาพัสดุ ไม่
ถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามข้ันตอน 
วิธีการที่ถูกต้อง ท า
ให้มีช่องทางทุจริต
ขึ้น 

การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมีการ
จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดมา
ทดแทน หรือความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน 

สูง 1.ก ากับให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างด าเนิน การ
เปิดเผยข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และเว็บไซต์อ่ืน ๆ 
รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ ที่
หลากหลาย 
 

2.ก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการ จัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน โดย
ก าหนดเป็นขั้นตอน
หนึ่งในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1. กองคลัง ได้
ด าเนินการมอบหมาย
บุคลากร เพื่อด าเนิน 
การลงเว็บไซต์ของ
เทศบาล 
http://www.banpl
ong.go.th/ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และระบบ 
e – GP  
2. จัดท าประกาศ  
มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทาง การ
ตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ประจ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
โดยเผยแพร่ประกาศ
ดังกล่าว ลงใน 
เว็บไซต์ของเทศบาล 
http://www.banpl
ong.go.th/ 

เน้นย้ าให้ผู้
บังคับ 
บัญชา 
ตรวจ 
สอบการ 
ปฏิบัติงาน
ของผู้ได้รับ
มอบหมาย
อย่าง
สม่ าเสมอ 

http://www.banplong.go.th/
http://www.banplong.go.th/
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี

ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่
เกิดการทุจริต 

ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

(2) การน า
ทรัพย์สิน
ของ
หน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว 

ผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วน
ราชการอาจมีการ
สั่งใช้บุคลากร 
โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตจากผู้
บังคับ บัญชาและ
สั่งใช้ในเวลา
ราชการท าให้เกิด
การทุจริตเชิง
เวลา การปฏิบัติ
ราชการ 

ความสัมพันธ์
เกื้อหนุนกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

สูง ก าหนดขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ อย่างถูกต้อง
และมีการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ อย่าง
สม่ าเสมอ 

กองคลังได้ก าหนด 
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ อย่างถูกต้อง
และมีการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ อย่าง
สม่ าเสมอ 

 

(3) การรับ
ผลประโยชน์
หรือการรับ
สินบนหรือ
รับของขวัญ
หรือรับของ
ก านัลจาก
ร้านค้าที่มี
มูลค่าสูง 

ฝ่ายจัดหาพัสดุรับ
ของขวัญของ
รางวัลหรือของ
ก านัลจากร้านค้า
ที่มีมูลค่าสูงเพ่ีอ
หวังขายสินค้าใน
อนาคตน าไปสู่
การจัดหาพัสดุที่
ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

1.เจ้าหน้าที่ขาดการ
แบ่งแยกระหว่าง
หน้าที่และการรับเงิน 
2.เจ้าหน้าที่มีปัญหา
ทางการเงิน 

ปาน
กลาง 

ผู้บังคับบัญชาออก
มาตรการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้
บุคลากรถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

1. จัดท าประกาศ  
มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทาง การ
ตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบ 
ประมาณ  ๒๕๖5 
และประกาศนโยบาย
ไม่รับของ ขวัญ (No 
Gift Policy) 
ประจ าปี พ.ศ 2565 
โดยเผยแพร่ประกาศ
ดังกล่าว ลงใน 
เว็บไซต์ของเทศบาล 
http://www.banpl
ong.go.th/ 
2. จัดท าประกาศ
มาตรการในการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม
แก่พนักงานเทศบาล  

เน้นย้ าให้
บุคลากร 
ยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ
อย่าง
เคร่งครัด 

http://www.banplong.go.th/
http://www.banplong.go.th/
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

มาตรการป้องกันเพ่ือไม่
เกดิการทุจริต ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

(ต่อ)     พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง เทศบาลต าบล
บ้านปล้อง 
และเผยแพร่ประกาศ
ดังกล่าว ลงใน 
เว็บไซต์ของเทศบาล 
http://www.banp
long.go.th/ 

 


