
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลภูผำแดง           โทร ๐ ๔๒๒๙ ๘๖๖๘   

ที ่อด ๖๒๓๐1/-                                     วันที่      1       เมษำยน    2565    

เรื่อง  รำยงำนกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต    

เรียน     นำยกเทศมนตรีต ำบลภูผำแดง 
   เรื่องเดิม 

    ด้วยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560  - 2564) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ได้ก ำหนดให้กำรประเมินคุณธรรม  และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยภำครัฐ 
 (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วยกำร  
ยกระดับธรรมำภิบำลเพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสมีแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต รวมทั้งสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตที่อำจเกิดข้ึนได้อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้ กำร
ทุจริต (Corruption  Perception  Index : CPI)  ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งในระดับชำติและระดับสำกลพร้อม
ทั้งสนองตอบนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีธรรมำภิบำลและกำรปรำบปรำม กำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ นั้น 

    ข้อเท็จจริง 
    ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทำง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ภำครัฐภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ในปี พ.ศ. 2564 ข้อ 037 รำยงำนกำรด ำเนิน 
กำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกรณีที่อำจ 
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน เป็น
กิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงข้อ 036 
เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564  

    ข้อพิจำรณำ 
    1. เห็นควรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
    2. เห็นควรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ทำงเว็บไซต์เทศบำลต ำบลภูผำแดง เพ่ือประชำสัมพันธ์      

ให้ ประชำชนได้ทรำบ และโปรดแจ้งพนักงำนได้ทรำบต่อไป 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำหำกเห็นชอบโปรดลงนำมในหนังสือท่ีเสนอมำพร้อมนี้ 
 
 
จ่ำเอก       พันจ่ำเอก 
     (ยุทธยำ  ทำสิมมำ)       (นพดล  ไชยกิจ) 
     นิติกร     หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลภูผำแดง 
 

        พันจ่ำเอก      จ่ำอำกำศเอก 
         (ชินกร  เกรียงไกร)          (สมยศ  วงศ์ไชย) 
       ปลัดเทศบำลภูผำแดง      รองนำยกเทศมนตรี  รักษำรำชกำรแทน 
               นำยกเทศมนตรีต ำบลภูผำแดง 

 



การดําเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจรติประจําป ี๒๕๖5 
 ของเทศบาลตําบลภูผาแดง  

     อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

        เทศบาลตําบลภูผาแดง  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
 

 

โทรศัพท ์: 042-298668 
โทรสาร : 042-298669 

                     การดําเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
     หรือก่อใหเ้กิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเป็น   
   กิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลอ้งกับมาตรการหรอืดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง  

    เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ของเทศบาลตําบลภูผาแดง อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 



โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลภูผาแดง 

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 

 
 
 



        ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 

 
 

http://www.phuphadang.go.th/view_detail.php?boxID=2738&id=200931


ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง  
เรื่อง หลักเกณฑ ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบการจัดการ 

ข้อ ร้องเรียน กรณีกรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในองคก์ร 

 
 



ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 
 



ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 



ประกาศเทศบาลตําบลภูผาแดง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจ 

 
 



ช่องทางร้องเรียนร้องทกุข์และแจ้งปัญหาต่างๆ ช่องทางไลน ์
ได้เริ่มดําเนินการเมื่อ 5 มกราคม 2565 



 

( / ) รอบ 6 เดือน (วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) 
( ) รอบ 12 เดือน (วันท่ี 1 เมำยน 2565 – 30 กันยำยน 2565)  

   
 หน่วยงำน เทศบำลต ำบลภูผำแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จ่ำเอก                ผู้รำยงำน 
                                                            (ยุทธยำ   ทำสิมมำ) 

                                                          นิติกร 
 

 

     จ่ำอำกำศเอก       ผู้ตรวจสอบ 
            (สมยศ   วงศ์ไชย) 
รองนำยเทศมนตรี  รักษำรำชกำรแทน 
     นำยกเทศมนตรีต ำบลภูผำแดง  

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท่ีแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำร 
ทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

เทศบำลต ำบลภูผำแดง อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี 

ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน วันที่ด ำเนินกำร 
1 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลำกร ๔ มกรำคม ๒๕๖5 

2 ประกำศเทศบำลต ำบลภูผำแดง เรื่อง มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสำธำรณะ 

6 มีนำคม 2565 

3 ประกำศเทศบำลต ำบลภูผำแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ มำตรกำร 
และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อ ร้องเรียน กรณีกร 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรในองค์กร 

6 มีนำคม 2565 

4 ประกำศเทศบำลต ำบลภูผำแดง เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรรับ 
สินบน 

6 มีนำคม 2565 

5 ประกำศเทศบำลต ำบลภูผำแดง เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำร 
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว  และผลประโยชน์ส่วนรวม 

6 มีนำคม 2565 

6 ประกำศเทศบำลต ำบลภูผำแดง เรื่อง มำตรกำรตรวจสอบกำร 
ใช้ดุลยพินิจ 

6 มีนำคม 2565 

7 ช่องทำงร้องเรียนร้องทุกข์และแจ้งปัญหำต่ำงๆ ช่องทำงไลน์ 5 มกรำคม 2565 

 

http://www.phuphadang.go.th/view_detail.php?boxID=2738&id=200931
http://www.phuphadang.go.th/view_detail.php?boxID=2738&id=200931

