
 

เทศบาลตําบลสันปาม�วง
ภาคร ัฐให �บร ิหารงานภายใต �กรอบธรร
ข ับเคลื่อนธรรมาภ ิบาลเพ่ือลดป ัญหาการท
18 ม ิถ ุนายน 2 557 เรื �อง ม
ราชการและหน �วยงานของร ัฐ โดยมุ �ง
ภาคส �วนในการตรวจสอบ เฝ �าระวัง 

 
เทศบาลตําบลสันปาม�วง

หรือก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชน3ส�วนตนกับผลประโยชน3ส�วนรวมของหน�วยงาน
กระบวนงานจากภารกิจในแต�ละประเภทท่ีจะทําการประเมินและระบุความเสี่ยง
ทุจริตด�วยวิธีการต�างๆ ดังนี้ 

 
การวิเคราะห
ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค

 

การวิเคราะห3ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค3
บ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค3
หน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการกระทํา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�

การทุจริตในระดับท�องถ่ิน
กระจายอํานาจลงสู�องค3กรปกครองส�
ให�บริการต�าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต�
ทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�

ลักษณะการทุจริตในส!วนขององค

1) การทุจริตด�านงบประมาณ

การละเลยขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
2) สภาพหรือป<ญหาท่ีเกิดจากตั
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�
4) สภาพหรือลักษณะป<

จริยธรรม  
 

 

 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจร ิต 

เทศบาลตำบลสันป&าม!วง 

 ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
เทศบาลตําบลสันปาม�วง เป ็นองค 3กรปกครองส�วนท �องถ่ิน ท่ีมีบทบา

ธรรมาภิบาล โดยการประเม ินความเสี่ยงการท ุจร ิต
หาการท ุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ แห �ง

าตรการป �องก ันและแก �ไขป ัญหาการท ุจร ิต ประพฤ
 �งเน �นการสร �างธรรมาภิบาลในการบร ิหารงาน และส

ง เพ ื �อสก ัดก้ันม ิให �เก ิดการ ทุจริตประพฤติมิชอบได� 

เทศบาลตําบลสันปาม�วง จึงได �ดำเน ินการจัดทําการประเม ินความเสี่
หรือก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชน3ส�วนตนกับผลประโยชน3ส�วนรวมของหน�วยงาน
กระบวนงานจากภารกิจในแต�ละประเภทท่ีจะทําการประเมินและระบุความเสี่ยงในองค3ก

ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค
กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 

ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ในองค3กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน

องกับการกระทําการทุจริต เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการปCองกันการทุจริตท่ีมีอยู�
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�  

องถ่ิน พบว�าป<จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค3

ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต�
องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน  

วนขององค
กรปกครองส!วนท�องถ่ิน จําแนกเปDน 7 ประเภท
านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�าง และการเงินการคลัง

องถ่ิน  
ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  

สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
สภาพหรือลักษณะป<ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู�ความเข�

าทในการข ับเคลื่อนหน �วยงาน
ตจะเปDนเคร่ืองมือหนึ่งในการ
งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 

พฤติม ิชอบท่ีกำหนดให �ท ุกส �วน
ส �งเสร ิมการม ีส �วนร �วมจากท ุก

เสี่ยงท่ีอาจก�อให�เกิดการทุจริต 
หรือก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชน3ส�วนตนกับผลประโยชน3ส�วนรวมของหน�วยงาน โดยการคัดเลือกงานหรือ

ค3กร หรือค�นหาความเสี่ยงการ

องถ่ิน มีวัตถุประสงค3เพ่ือต�องการ 
กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล หรือ

องกันการทุจริตท่ีมีอยู�ในป<จจุบัน

อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�องถ่ิน ได�แก� การ
นาจมีวัตถุประสงค3 สําคัญเพ่ือ

มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต�ในทางปฏิบัติ  

ประเภท ดังนี้  
และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�เกิดจาก

ความเข�าใจและขาดคุณธรรม



 

5) สภาพหรือลักษณะป<ญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ3ให�ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะป<ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส�วนตางๆ  
7) สภาพหรือลักษณะป<ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน  

 
สาเหตุและป/จจัยท่ีนําไปสู!การทุจริตขององค
กรปกครองสวนท�องถ่ินสามารถสรุปเป3นประเด็นได� ดังนี้  

1) โอกาส แม�ว�าในป<จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการปCองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช� กฎหมายท่ีไม�
เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะข�าราชการระดับสูงก็เปDนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให�เกิด
การทุจริต  

2) ส่ิงจูงใจ เปDนท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให�คน 
ในป<จจุบันมุ�งเน�นท่ีการสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุนี้จึงเปDนแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร!งใส การทุจริตในป<จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเปDนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปDนการยากท่ีจะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล�านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได�แก� การจัดซ้ือ-จัดจ�าง เปDนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปDนห�วงโซ�ผลประโยชน3ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก� เจ�าหน�าท่ี
เพ่ือให�ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก� การผูกขาดในโครงการ
ก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได�รับคาตอบแทนท่ีไม!เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเปDนป<จจัยหนึ่ง 
ท่ีทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเปDนอยู�ท่ีดีข้ึน ทําให�เจ�าหน�าท่ีต�อง
แสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได�พิเศษ" ให�กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย3สุจริตเปDนคุณธรรมท่ีได�รับการเน�นเปDน
พิเศษถือว�าเปDนเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป<จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัวบาป น�อยลง และมี
ความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน3ส�วนตนเปDนท่ีตั้งมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน3ส�วนรวม 

7) มีค!านิยมท่ีผิด ป<จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย3สุจริตเปDน
ยกย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปDนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมีค�านิยมท่ีผิด เห็นว�าการ
ทุจริตเปDนวิถีชีวิตเปDนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปDนคนเซ�อ เห็นคนโกงเปDนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉ�อราษฎร
บังหลวง โดยไมมีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของบ�านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค
ประกอบท ี่ทาให�เกิดการทุจริต 
องค 3ประกอบหร ือป ัจจ ัยท่ีนำไปสู �การท ุจร ิต ประกอบด �วย Pressure/Incentive หร ือแรงกดด ันหร ือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากช �องโหว �ของระบบต �างๆ ค ุณภาพการควบค ุมกำก ับ ควบคุมภายในของ
องค 3กรม ีจุดอ �อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสน ุนการกระทาตามทฤษฎ ี สามเหล ี่ยมการทุจริต 
(Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

อาจจําแนกความเสี่ยงออกเปDน 3 ด�าน ดังน ี้ 
1 ความเสี �ยงการท ุจร ิตที �เกี �ยวข �องก ับการพ ิจารณาอน ุม ัติ อน ุญาต(เฉพาะหน �วยงานท่ีมี ภารก ิจให �บร ิการ

ประชาชนอน ุม ัติ หร ืออน ุญาต ตามพระราชบ ัญญ ัต ิการอำนวยความสะดวกในการพ ิจารณา อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558) 

2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร�งใสของการใช �อำนาจและตําแหน �งหน�าท่ี 
3 ความเสี �ยงการท ุจร ิตในความโปร �งใสของการใช �จ �ายงบประมาณและการบร ิหารจ ัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 

 

Opportunity 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตําบลสันป�าม�วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ�ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ป%จจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/
กระตุ'นให'เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข'อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป)องกัน 

เพื่อไม-เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

ไม-มี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง 

มาก 

สูงสุด 

1 การปฏิบัติหน'าที
โดยการทุจริต 

การปฏิบัติหน'าที่ 
ที่มีการเรียกรับ
เงิน ทรัพย�สิน
หรือประโยชน�
อื่นๆ จากผู'มีส-วน
ได'เสียภายนอก 

1.ผู'บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย-าง
ใกล'ชิด 

2.การเรียกรับเงิน 
ทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อื่นๆ จาก
ผู'มีส-วนได'เสีย
ภายนอก 

1.ผู'บังคับบัญชาขาดการ
ควบคุมอย-างใกล'ชิด ไว'วางใจ 

2. เจ'าหน'าที่บางรายเอื้อ
ประโยชน�ให'กับพวกพ'องหรือ
บุคคลที่คุ'นเคยกันรวมทั้งได'รับ
เงินหรือทรัพย�สินจากผู'มีส-วนได'
ส-วนเสีย 

3.เจ'าหน'าที่มีป%ญหาทาง
การเงิน 

1.ผู'บังคับบัญชาควบคุม 
กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ของข'าราชการ และพนักงาน 
อย-างเคร-งครัด 

2. ประกาศเจนารมณ�/
เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป:น
องค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร-ระชา
สัมพันธ�ให'ผู'ปฏิบัติงาน และ
ผู'มีส-วนได'เสียภายนอก
รับทราบ 

   �    1. ผู'บังคับบัญชามีการควบคุม กํากับ ดูแลให'
ข'าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย-าง
เคร-งครัด  

2. จัดกิจกรรมฝ=กอบรม ส-งเสริมด'านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให'ความรู'เกี่ยวกับวินัยพนักงาน 
ส-วนท'องถิ่นให'กับผู'บริหารท'องถิ่น สมาชิกสภา 
ท'องถิ่น และเจ'าหน'าที่ในหน-วยงาน 

3.ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป:นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร-ประชาสัมพันธ�ให'ผู'ปฏิบัติงาน และ
ผู'มีส-วนได'เสียภายนอกรับทราบ 

4.การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดให'ถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป)องกันและปราบปราม
การทุจริตแห-งชาติเรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ'าหน'าที่
ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ และแนวทางเกี่ยวกับการรับ
ของขวัญหรือประโยชน�อื่นใด ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว-าด'วยการให'หรือรับของขวัญของ
เจ'าหน'าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 โดยให'ยึดถือแนว
ดังกล-าวอย-างเคร-งครัด 

จํานวนเรื่องร'องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและเรียกรับ
ผลประโยชน� 

 

หน�วยงานผู,รับผิดชอบประเมิน ........................  

ชื่อผู,รายงาน........ 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตําบลสันป�าม�วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ�ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ป%จจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/
กระตุ'นให'เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข'อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป)องกัน 

เพื่อไม-เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

ไม-มี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง 

มาก 

สูงสุด 

2 การใช'
งบประมาณ 

การเบิกจ-ายเงิน
งบประมาณ 

เบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเป:นเท็จ 
เช-น ค-าเช-าบ'าน 
ค-าเบี้ยเลี้ยง  ค-า
พาหนะ ค-าที่พัก 

1.ผู'บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย-าง
ใกล'ชิด 

2.เจ'าหน'าที่ขาด
ความรู' ความเข'าใจ
ในการปฏิบัติงาน
และอาจก-อให'เกิด
การทุจริตเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิ
เป:นเท็จ เช-น ค-าเช-า
บ'าน ค-าเบี้ยเลี้ยง  
ค-าพาหนะ ค-าที่พัก 

1.ผู'บังคับบัญชาขาดการ
ควบคุมอย-างใกล'ชิด ไว'วางใจ 

2.เจ'าหน'าที่มีป%ญหาทาง
การเงิน ขาดคุณธรรม 
จริยธรรมในตนเอง 

1.ผู'บังคับบัญชาควบคุม 
กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ของข'าราชการ และพนักงาน 
อย-างเคร-งครัด 

2. ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว-าด'วย
ค-าเชาบ'านของข'าราชการ
ส-วนท'องถิ่น (ฉบับที่ ๔๗) 
พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข'อง 

  �     1. ผู'บังคับบัญชามีการควบคุม กํากับ ดูแลให'
ข'าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว-าด'วยค-าเช-าบ'านของ
ข'าราชการส-วนท'องถิ่น (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2562
และระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข'องอย-างเคร-งครัด  

2. จัดกิจกรรมฝ=กอบรม ส-งเสริมด'านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให'ความรู'เกี่ยวกับวินัยพนักงาน 
ส-วนท'องถิ่นให'กับผู'บริหารท'องถิ่น สมาชิกสภา 
ท'องถิ่น และเจ'าหน'าที่ในหน-วยงาน 

3.ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป:นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร-ประชาสัมพันธ�ให'ผู'ปฏิบัติงาน และ
ผู'มีส-วนได'เสียภายนอกรับทราบ 

4. เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข'าข-ายความผิด
เกี่ยวกับการใช'งบประมาณที่มิชอบให'แจ'งเบาะแส
ต-อนายกเทศมนตรี หรือผ-านช-องทางการร'องเรียน
การประพฤติมิชอบของ ทต.สันปPาม-วง 

จํานวนเรื่องร'องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตในการเบิกจ-าย
งบประมาณ 

 

หน�วยงานผู,รับผิดชอบประเมิน ........................  

ชื่อผู,รายงาน........ 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตําบลสันป�าม�วง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม 

 

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ�ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ป%จจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/
กระตุ'นให'เกิดการทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวข'อง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป)องกัน 

เพื่อไม-เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

ไม-มี ต่ํา
มาก 

ต่ํา กลาง สูง สูง 

มาก 

สูงสุด 

3 การใช'
งบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ'าง 

การจัดซื้อจัดจ'าง
และการตรวจรับ
ที่เอื้อให'
ผู'ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 

1.ผู'บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย-าง
ใกล'ชิด 

2.เจ'าหน'าที่มีการ
เอื้อประโยชน�ให'กับ
ผู'รับจ'างรายใดราย
หนึ่ง ซึ่งเสนอ
ผลประโยชน�ส-วนตน
ให'กับเจ'าหน'าที่ 

1.ผู'บังคับบัญชาขาดการ
ควบคุมอย-างใกล'ชิด ไว'วางใจ 

2.เจ'าหน'าที่มีป%ญหาทาง
การเงิน ขาดคุณธรรม 
จริยธรรมในตนเอง 

1.ผู'บังคับบัญชาควบคุม 
กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ของข'าราชการ และพนักงาน 
อย-างเคร-งครัด 

2. ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว-าด'วยการ
จัดซื้อจัดจ'างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข'อง 

   �    1. ผู'บังคับบัญชามีการควบคุม กํากับ ดูแลให'
ข'าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว-าด'วยการจัดซื้อจัดจ'างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข'องและระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข'องอย-างเคร-งครัด  

2. จัดกิจกรรมฝ=กอบรม ส-งเสริมด'านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให'ความรู'เกี่ยวกับวินัยพนักงาน 
ส-วนท'องถิ่นให'กับผู'บริหารท'องถิ่น สมาชิกสภา 
ท'องถิ่น และเจ'าหน'าที่ในหน-วยงาน 

3.ประกาศเจนารมณ�/เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป:นองค�กรธรรมาภิบาล มีการ
ประกาศเผยแพร-ประชาสัมพันธ�ให'ผู'ปฏิบัติงาน และ
ผู'มีส-วนได'เสียภายนอกรับทราบ 

4. เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข'าข-ายความผิด
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ'างหรือตรวจรับงานจ'าง ที่มิ
ชอบให'แจ'งเบาะแสต-อนายกเทศมนตรี หรือผ-าน
ช-องทางการร'องเรียนการประพฤติมิชอบของ ทต.
สันปPาม-วง 

จํานวนเรื่องร'องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ'าง
หรือตรวจรับงานจ'าง 

 

หน�วยงานผู,รับผิดชอบประเมิน ........................  

ชื่อผู,รายงาน........ 


