รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนบ้านสดอ อาเภอเขวาสินรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คานา
โรงเรียนบ้านสดอ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารโปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาบ่อย นอกจากนี้ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่
กาหนด เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านสดออีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –. ๒๕๖๔)

โรงเรียนบ้านสดอ
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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมใน สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
Conflict( of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ อีกด้วย
โรงเรียนบ้านสดอ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม 27915979COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการวิจัยและบริหารปัจจัย
และ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์Strategic( Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้ามายและ
พันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร
ภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน Operational ( Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ผล การปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงินFinancial( Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทารายงานเพื่อ
นามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance( Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือไม่
ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการ
ดาเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ กาเปลี่ยนแปลง
ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแล
ไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รปู ตัว
เงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่ง ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน ได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม ยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ ประเทศชาติการกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการวนการวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ โอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขัดแย้งหรือความระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือ

สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดนาไปสู่
การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ตาม
กรอบมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านสดอวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านสดอทราบด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
๑. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดีหรือมีความรู้ รับผิดชอบไม่
เพียงพอ
๒.การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ยงั สามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความสุจริต ความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประ
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ ในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน RiskAssessment ( for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงLikelihood)( และความรุนแรงของ ผลกระทบ Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กาหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)( เชิงคุณภาพ ระดับ โอกาสที่เกิด
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
๔
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
๕
สูงมาก
๔
สูง
๓
ปานกลาง
๒
น้อย
๑
น้อยมาก

เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสXผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk )

ระดับ
๑
๒
๓
๔

โอกาสที่เกิด
ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง(Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ระดับคะแนน
๑๕ – ๒๕ คะแนน
๙ – ๑๔ คะแนน
๔ - ๘ คะแนน
๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (RiskProfile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (RiskAppetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น RiskProfile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้
ระดับความเสี่ยง

คะแนนความเสี่ยง

มาตรการกาหนด
มีมาตรการลดและ

๑๕ – ๒๕ คะแนน

ประเมินช้าหรือถ่ายโอ
ความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง
มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

การแสดงสัญลักษณ์ ์

เสียงสูงมาก (Extreme)
เสียงสูง(High)

๙ – ๑๔ คะแนน

ปานกลาง (Medium)

๔ - ๘ คะแนน

ต่า (Low)

๑ - ๓ คะแนน

ความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
๕
๕
๔
๔
๓
๒
๑

๓
๒
๑
๑

๑๐
๘

๑๕
๑๒

๒๐
๑๖

๒๕
๒๐

๖
๔
๒
๒

๙
๖
๓
๓

๑๒
๘
๔
๔

๑๕
๑๐
๕
๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood)

สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน RiskAssessment( forConflict of Interest)
โรงเรียนบ้านสดอ
โรงเรียนบ้านสดอ มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนี้
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ
ใช้ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องความรุแรงของผลกระทบ (Impact)
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ
- จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ
- จ่ายการจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสิ
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อานาจหน้าที่ทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบ
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านอาเลารังเกียจการ ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านอาเลา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้าน
อาเลาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

