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คำนำ 

โรงเรียนศรรีาชา ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO  

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการ

สำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำ

ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยซน์ทับซ้อนทีไ่ด้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอกีด้วย

เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - 

๒๕๖๗) 

 

 

โรงเรียนศรรีาชา 

                 ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                            สารบัญ 

                                                                                                     หน้า 

คำนำ 

สารบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล                                                                               ๔ 

๒. วัตถุประสงค์                                                                                        ๖ 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                             ๗ 

(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

๒. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                             ๙ 

(Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนศรรีาชา 

๓. แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                           ๑๒ 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            ส่วนที่ ๑ 

                                                           บทนำ 
๑. หลักการและเหตุผล 

         การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรร์ัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน 

บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ 

ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ  

เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผล 

ประโยซน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยซน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป

ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆตลอดจนโอกาสใน

อนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ

ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง

ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น

บ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล

และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

           โรงเรียนศรรีาชา ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO  

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์

ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

                   การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เป็นระบบในการบริหาร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

          ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี ้

                    ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 

และพันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด

ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไมส่อดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 

โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ขององค์กร 



                    ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ

องค์กร/กระบวกการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

 

                    ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

และการเงิน เช่นการบริหารการเงินไม่ถูกตอ้งไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ

เป็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง กับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง

กับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุม และการ

จัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

                    ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงอาจเกิดข้ึนเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ซัดเจนความไม่ทันสมัย 

หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ 

ครอบคลุมการดำเนินงาน 

           สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

                    ๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและ

การเปล่ียนแปลง ระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง

การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

                    ๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

           ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 

พนักงานบริษัทหรอืผู้บริหาร ซึ่งมอีำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น

รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทัง้เจตนา

และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยซน์

อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรพัย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งใน

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราซการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่

เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี่เป็นการ

กระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 



          การวิเคราะห์ความส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆมาดำเนินการ 

วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนศรรีาชา การวิเคราะห์ความเส่ียง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนศรีราชา ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน

และปัจจัยเส่ียงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

                     ๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

                     ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี

จริยธรรม 

                     ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยซน์ส่วนรวมมากกว่าประโยซน์ส่วนตน  

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต  

ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและบ่อยอีกด้วย 

๒.วัตถุประสงค์ 

                     ๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

                     ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

                     ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยซอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น

แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในส่ิงที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

                     ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และประชาชน 

 

 

 

 

 

 



                                                      ส่วนที่ ๒ 

                          การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.การวิเคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

            การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ

ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประมินโอกาสและผลกระทบของความส่ียงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ียง

โดยกำหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมนิความเส่ียง ด้านผลประโยซน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likeihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact และระดับความเส่ียง ทั้งนี้

กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาทีไ่ม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ  โอกาสที่เกิด  คำอธิบาย  
๕ สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
๔ สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง  
๓ ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทำงานไม่เหมาสม  
๒ น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
๑ น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  

ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาจาก

ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ

ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี ้

 

 

 



ระดับของความเสี่ยง (Degree or Risk) 

ลำดับ  ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน  
๑  ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  ๑๕-๒๕ คะแนน  
๒  ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H)  ๙-๑๔ คะแนน  
๓  ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  ๔-๘ คะแนน  
๔  ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L)  ๑-๓ คะแนน  

 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา

จัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likeihood) และผลกระทบทีเ่กิดข้ึน (Impact) 

และขอบเขตของ ระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

 

 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ

จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ ์

เส่ียงสูงมาก 
(Extreme)  

๑๕-๒๕ 
คะแนน  

มีมาตรการลดและประเมิน  
ซ้ำหรือถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง  

เส่ียงสูง (High)  ๙-๑๔ คะแนน  มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม  
ปานกลาง(Medium)  ๔-๘ คะแนน  ยอมรับความเส่ียงแต่มี มาตรการควบคุมความเส่ียง  สีเหลือง  
ต่ำ (Low  ๑-๓ คะแนน  ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว  

 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  

     (Likelihood x Impact) 
 

 

 

 

 



 

๒.การวิเคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

          โรงเรียนศรีราชามีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ดังนี ้

          ๑. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

                     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมช่ีองทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

                     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมี

การเอื้อประโยซน ์หรือให้ความซ่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันการสร้างอุปสรรค ความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) 

                      - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ

ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

         ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าขา่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

                    - การรับ - จ่ายเงิน 

                    - การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/ การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

                    - การจัดซือ้จัดจ้างและการจ้างบริการ 



                    - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

                    - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

                    - การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

                    - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

                    - การจัดหาพัสดุ 

                    - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศกึษาดูงานประชุมและสัมมนา 

                    - การเบิกค่าตอบแทน 

                    - การใช้รถราชการ 

                    - ฯลฯ 

            ๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึน้หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

                   - สูญเสียงบประมาณ 

                   - เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 

                   - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

            ๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

                      (๑) การเสรมิสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนศรรีาชารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

                               - การส่งเสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนศรีราชา 

                               - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 

                               - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 

                               - การส่งเสรมิให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

             (๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

                              - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

                              - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

                              - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน 

ศรีราชาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

                             - จัดช่องทางการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 


