
 

 
รายงานผลการด าเนนิการ 

เพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน) 
 

 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลขยุ 
อ าเภอล าทะเมนชยั  จังหวดันครราชสมีา 



ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลขุย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน

และบริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ผู้บริหารจัดประชุม ทบทวน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และ
สอบถามถึงปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่บางรายน าวัสดุ อุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน 

และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรมส่วนตัว 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 

2. สร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
3. จัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการเทศบาลต าบลขุย 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง        ยังไม่ได้ด าเนินการ 

       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
   √  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
       เหตุผลอื่นๆ......................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการประชาชน สร้าง
จิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
2. ผู้บริหารจัดประชุม ทบทวน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และ
สอบถามถึงปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพ่ือดูแลรักษาสถานที่และ
ทรัพย์สินของราชการ 
4. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการ
ตรวจสอบพัสดุ 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการน าทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวสุดาวดี   ปีตะเสน 
สังกัด งานแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 20 เมษายน 2565 

 
 



~ 2 ~ 
 

ภาพการด าเนินการ 
 

- วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      
 

      
 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหารจัดประชุม ทบทวน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และสอบถามถึงปัญหาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลขุย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ผู้บริหารจัดประชุม ทบทวน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และ
สอบถามถึงปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การยักยอกเงินค่าน้ าประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ าประปา ค่าภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน

น้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ 
เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและน าส่งเงิน
ล่าช้า ท าให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. แจ้งผู้เสียค่าน้ าประปา ค่าภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้างให้มาช าระท่ี 
ที่ท าการเทศบาลต าบลขุย 
2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด
และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3. ด าเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมหรือมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนมาช่วยปฏิบัติงาน 

ระดับความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง        ยังไม่ได้ด าเนินการ 

       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
   √  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
       เหตุผลอื่นๆ......................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. มีการจัดท าหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีให้มาช าระภาษีได้ทีส่ านักงาน
เทศบาลต าบลขุย ก่อนถึงก าหนดช าระภาษี 
2. ผู้บริหารจัดประชุม ทบทวน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และ
สอบถามถึงปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าค าสั่งก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาลสามญัและพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
4. ปฏิบัติงานตามมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการยักยอกเงินค่าน้ าประปา ค่าภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวสุดาวดี   ปีตะเสน 
สังกัด งานแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 20 เมษายน 2565 
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ภาพการด าเนินการ 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับช าระภาษี ณ ส านักงานเทศบาลต าบลขุย 
 

 
 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหารจัดประชุม ทบทวน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และสอบถามถึงปัญหาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลขุย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม - มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในการขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตต่างๆ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในการ   
ขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด
และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง        ยังไม่ได้ด าเนินการ 

       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
   √  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
       เหตุผลอื่นๆ......................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง
ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. ผู้บริหารจัดประชุม ทบทวน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และ
สอบถามถึงปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
3. ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ต าบลขุยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
ไม่รับของขวัญและของก านันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
4. จัดกิจกรรมเทศบาลต าบลขุยร่วมต่อต้านการคอร์รปัชั่น รวมพลัง
เพ่ือสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในการขอ
อนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวสุดาวดี   ปีตะเสน 
สังกัด งานแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 20 เมษายน 2565 
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ภาพการด าเนินการ 
 
- การมอบนโยบายและการประชาสัมพันธ์การก าหนดนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของผู้บริหาร 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลขุย 
 

 
 

      
 
- การจัดกิจกรรมเทศบาลต าบลขุยร่วมต่อต้านการคอร์รปัชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลขุย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม - มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 

- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่เสมอภาค 
เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่บางรายเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยไม่
เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลขุย 
2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง        ยังไม่ได้ด าเนินการ 

       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
   √  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
       เหตุผลอื่นๆ......................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. มีช่องทางการให้ผู้มาติดต่อราชการเข้าไปร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ร้องเรยีนการเลือกปฏิบัติในการให้บริการต่อผู้มา
ติดต่อราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.khui.go.th หรือสายตรง
นายกเทศมนตรีต าบลขุย 
2. จดัท าสถิติการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลขุย จากผู้มารับบริการ 
3. ผู้บริหารจัดประชุม ทบทวน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และ
สอบถามถึงปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
โดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลการประเมินความถึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลขุย 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวสุดาวดี   ปีตะเสน 
สังกัด งานแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 20 เมษายน 2565 
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ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลขุย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่น

ใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่บางรายมีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา 

หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต 1. มีการก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริต เช่น 
- มีการก าหนดนโยบายไม่รับของขวัญ 
- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาล 
- มาตรการป้องกันการรับสินบน 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. มีการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง ต่ ามาก 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง        ยังไม่ได้ด าเนินการ 

       เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
   √  เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
       เหตุผลอื่นๆ......................................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 1. ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ต าบลขุยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
ไม่รับของขวัญและของก านันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
2. มีการก าหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 
3. เผยแพร่มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต 
4. จัดกิจกรรมเทศบาลต าบลขุยร่วมต่อต้านการคอร์รปัชั่น รวมพลัง
เพ่ือสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
คู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้
ตนเองหรือพวงพ้อง 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ผู้รายงาน นางสาวสุดาวดี   ปีตะเสน 
สังกัด งานแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุย 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 20 เมษายน 2565 
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ภาพการด าเนินการ 
 
- การมอบนโยบายและการประชาสัมพันธ์การก าหนดนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของผู้บริหาร 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลขุย 
 

 
 

      
 
- การจัดกิจกรรมเทศบาลต าบลขุยร่วมต่อต้านการคอร์รปัชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 

      
 


