
 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบตัิงาน 
ที่อาจเกิดการขัดผลประโยชน ์

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านปัน้หม้อ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
   
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด  การขัด
ผลประโยชน์โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดการขัดผลประโยชน์ ตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตก ารบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัด
ผลประโยชน์ที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันการขัดผลประโยชน์ โรงเรียนอีกด้วยเพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  การมีการขัดผลประโยชน์ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย ผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอ าจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน 
ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด 
ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวห า
ร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา การขัดผลประโยชน์ หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่
เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

โรงเรียนได้ ด าเนินก ารวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การขัดผลประโยชน์
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดผลประโยชน์       ตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบก ารวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับการขัดผลประโยชน์  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ บริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการขัดผลประโยชน์  
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้หมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน  (Operational Risk: O) เกี่ ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคล ากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การด าเนินโครงการ  



  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับก ารบริหาร งบประมาณ
และการเงินเช่นก ารบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ สถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดห าข้อมูลก ารวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุมและการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในก ารบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความ ไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท่านิติกรรมสัญญาการ ร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ  
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคล ากรและ การ

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการ
ควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการกรเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น  

การขัดผลประโยชน์ หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราช
ก ารพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่ บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งก ารกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัวทั้งเจตน า
และไม่เจตน าและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่ รวมถึงผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ
ที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ ประเทศช าติก ารกระท าแบบนี้เป็นก ารก
ระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดผลประโยชน์ จึงหมายถึงกระบวนก ารวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในก ารบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนก ารวนก ารวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ โอกาส ที่
จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดผลประโยชน์ หรือความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริตกล่าวคือยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดผลประโยชน์ในครั้งนี้
น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินก ารวิเคราะห์ต ามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) แ ล ะต าม บ ริ บ ท ค วาม เสี่ ย งด้ า น ก ารขั ด
ผลประโยชน์ของโรงเรียน  



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดผลประโยชน์นี้จะช่วยให้โรงเรียนทราบถึงความเสี่ยงด้าน
การขัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ข าดีหรือมีความรู้ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าใหป้ระช าชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความม ี
จริยธรรม  

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพ่ือ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรทุจริตประพฤติมิชอบ ก ารกระท าผิด
วินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในก ารบริหารราชการให้เกิด ความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมภิบาล  
3. เพ่ือตรวจสอบก ารบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ แสวงห า

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อก ารบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย
และประชาชน  



ส่วนที ่2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดผลประโยชน์ 

 
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดผลประโยชน์ (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดผลประโยชน์ เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน การขัดผลประโยชน์ ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณ  ที่ไม่ส ามารถ ระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้  

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 
 
 
 
 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extrme Risk) 15 - 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk :M) 4 - 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 -3 คะแนน 

  
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 

 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน

การจัดแบ่งดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 – 25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ าหรือ

ถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High) 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดผลประโยชน์ (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน

บ้านปั้นหม้อ 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อมีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัด

ผลประโยชน์ ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดการขัดผลประโยชน์ 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอ้ือ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่

เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดการขัดผลประโยชน์ 

- การรับ – จ่ายเงิน 

- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย/ การจัดท าบัญชีทางการเงิน 

- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 

- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

- การจัดหาพัสดุ 

- การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 



- การเบิกค่าตอบแทน 

- การใช้รถราชการ 

- ฯลฯ 

3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที ่

- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดผลประโยชน์ 

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียน 

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง 

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


