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ค าน า 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปซันท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการ ยุคปัจจุบัน 

และเล็งเห็นความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานชอง สถานศึกษาเป็นหลักส าคัญชององค์กร ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายชองการพัฒนาประเทศ ท่ีก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ประกาศเจตจ านงสุจริต

ในการบริหารงานชองสถานศึกษา และ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา

ประจ าปี 2559 - 2564 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชอง

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย นี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ

ด าเนินงานชองสถานศึกษา และน าผลการวิเคราะห์ มาก าหนดเป็นแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ

หรือมาตรการ เพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ให้ดีขึ้น และป้องกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 



1. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา ออนไลน์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย) 
ล าดับ รายข่ือสถานศกึษา คะแนน ITA ระดบั 

1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 88.75 A 

2 ขัติยะวงษา 88.67 A 
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 85.48 A 
4 ปทุมรัตต์'พิทยาคม 91.30 A 

5 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 88.71 A 
6 ธงธานี 85.17 A 

7 พนมไพรวิทยาคาร 86.12 A 

8 โพนทองวิทยายน 94.26 A 

9 เขียงใหม่ประชานุสรณ์ 86.12 A 

10 หนองพอกวิทยาลัย 89.05 A 

11 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 99.78 AA 

12 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 87.04 A  
13 เมืองสรวงวิทยา 89.95 A 

14 ทรายทองวิทยา 98.66 AA 
15 อาจสามารถวิทยา 85.12 A 

16 หนองฮีเจริญวิทย์ 97.95 AA 
17 เทอดไทยวิทยาคม 93.03 A 
18 เขียงขวัญพิทยาคม 86.70 A 
19 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 86.70 A 

20 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 85.14 A 
21 เมยวดี'พิทยาคม 92.38 A 

คะแนนเฉลี่ย 89.81 A 
 



ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศกึษาออนไลน์ จ าแนกตาม

แหล่งข้อมูล 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา จ าแนกตาม แหล่งข้อมูล 

ได้แก่ 

1) กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา (Internal) 

2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสถานศึกษา (External) 

3) การเปดิเผยข้อมูลของสถานศึกษา (Open Data) 

ตารางแสดง คะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

ของสถานศกึษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ล าดับ รายข่ือสถานศึกษา 1 IT EIT คะแนน ITA ระดบั 

1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 89.86 84.30 91.25 88.75 A 

2 ขัติยะวงษา 97.52 88.33 82.28 88.67 A 

3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 99.43 99.54 64.46 85.48 A 

4 ปทุมรัตต์'พิทยาคม 94.74 79.58 97.50 91.30 A 

5 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 98.05 89.89 80.81 88.71 A 

6 ธงธานี 91.17 84.75 80.99 85.17 A 

7 พนมไพรวิทยาคาร 92.06 98.45 72.42 86.12 A 

8 โพนทองวิทยายน 96.90 99.92 88.04 94.26 A 

9 เขียงใหม่ประชานุสรณ์ 97.69 83.70 79.25 86.12 A 

10 หนองพอกวิทยาลัย 98.99 91.23 79.96 89.05 A 
 



1.2 ผลการประเมิน ITA รายตัวช้ีวดั 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของครูและ บุคลากรทางการศึกษา  

ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน และจาก เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่าน

ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เรียงตามล าดับคะแนน ได้ดังน้ี (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน) 

 

 

 

 

11 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 99.47 99.79 100 99.78 AA 

12 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 98.99 99.96 68.39 87.04 A 

13 เมืองสรวงวิทยา 99.65 98.32 76.39 89.95 A 

14 ทรายทองวิทยา 99.89 97.55 98.57 98.66 AA 

15 อาจสามารถวิทยา 88.11 89.45 79.64 85.12 A 

16 หนองฮีเจริญวิทย์ 99.84 100 95.00 97.95 AA 

17 เทอดไทยวิทยาคม 99.11 99.57 83.57 93.03 A 

18 เขียงขวัญพิทยาคม 86.83 98.28 77.92 86.70 A 

19 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 99.62 93.19 72.14 86.70 A 

20 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 97.48 89.64 72.50 85.14 A 

21 เมยวดี'พิทยาคม 97.16 78.93 98.89 92.38 A 

คะแนนเฉลี่ย 96.31 92.59 82.86 89.81 A 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



1.3 ผลการประเมิน ITA ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 99.78 คะแนนซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA 

2. วิเคราะห์ จุดแข็ง จดุทีต่้องพฒันา ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: NT) ตัวช้ีวัดท่ี 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 28.42 (เป็นคะแนนท่ีได้ท าการคูณ ค่าน้ าหนักแล้ว) บ่งช้ีให้เห็นว่า

บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็น

อย่างดี และตระหนักเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีการ ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติตามภารกิจของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

และเอาใจใส่ในการบริการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกได้สูงกว่า มาตรฐานท่ีต้ังเป้าหมายไว้และบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ต่อ การปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในสถานศึกษาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึด 

หลัก ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และ

จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกัน เป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการ

ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และความรับผิดขอบต่องานใน หน้าท่ีท่ีรับผิดขอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

การ เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานท้ังในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และใน

กรณีช่วง เทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ 

ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต อย่างไรก็ดี มีจุดแข็ง

และจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปน้ีโดยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้ต้ังเป้าหมายของแต่ ละตัวข้ีวัด ไว้ท่ีร้อยละ 95.00 (เป็น

คะแนนท่ียังไม่ได้คูณค่าน้ าหนักคะแนน) 

จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 95.00 จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 

1.) การปฏิบัติหน้าท่ี (98.50) 

2.) การใช้อ านาจ (96.04) 

 

 

 

 



3.) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (95.58) 

จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ..95.00..) จ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

1.) การใช้งบประมาณ (90.73) 

2.) การแก้ปัญหาการทุจริต (92.83) 

2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) ตัวช้ีวัดท่ี 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 23.88 (เป็นคะแนนท่ีได้ท าการคูณ ค่าน้ าหนักแล้ว) บ่งช้ีให้เห็น

ประชาชนหรือผู้มารับบริการในสถานศึกษา มีการประเมินการรับรู้ซอง ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซอง

สถานศึกษาต่อการคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นท่ี เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีซองเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตาม

มาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เสือกปฏิบัติ รวมถึง

จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ด าเนินการ/ให้บริการซองสถานศึกษา แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ตรงไป ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ รับรู้เกี่ยวกับ

ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลก กับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 

นอกจากน้ียังประเมิน 6 การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานใน ภาพรวมซองสถานศึกษา ท่ีจะต้องค านึงถึง

ประโยชน์ซองประชาซน และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อย่าง

มีประสิทธิภาพ ตามเป้า'หมาย อย่างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปน้ี (โดยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้

ต้ังเป้าหมายซองแต่ละตัวช้ีวัด ไว้ท่ีร้อยละ 95.00 ) 

จุดแข็ง คือ -ไม่มี- 

จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ..95.00..) จ านวน 3  ตัวช้ีวัด คือ 

1. ) คุณภาพการด าเนินงาน (83.82) 

2. ) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (77.28) 

3. ) การปรับปรุงการท างาน (77.66) 

จุดท่ีต้องพัฒนามีรายละเอียด ดังน้ี 

ควรปรับปรุงประสิทธิภาพทางการท างานและซ่องทางในการสื่อสาร โดยการเพิ่ม ซ่องทางท่ีหลากหลาย

เพื่อให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน

และการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน เพื่อ

ประชาสัมพันธ์และให้บุคคลภายนอกได้รับ ทราบแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการมาติดต่อรับบริการในสถานศึกษา พร้อมท้ังน า

ข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการ ด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 



2.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ตัวช้ีวัดท่ี 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 39.00 (เป็นคะแนนท่ีได้ท าการคูณ ค่าน ้าหนักแล้ว) บ่งช้ีให้เห็นว่า

หน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรของสถานศึกษา ได้ด าเนินการ เผยแพร่ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ สาธารณซนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล

พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ

ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจา้งหรือการ จัดหา

พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ ด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากร บุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน

สถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ 

เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นไปตาม

เป้าหมาย และการ ด าเนินการยังสอดคล้องกับรายละเอียดตัวช้ีวัด ตามคู่มือการ'ประเมินฯ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ี

ต้อง พัฒนาไว้ ดังต่อไปน้ี 

จุดแข็ง (ตัวข้ีวัดท่ีได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 95.00 จ านวน 2 ตัวข้ีวัด คือ 

1.) การเปิดเผยข้อมูล (95.00) 

2.) การป้องกันการทุจริต (100.00) 

จุดท่ีต้องพัฒนา คือ -ไม่ม-ี 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์

ทับซ้อน ดังน้ี 

1.) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการภายในเพื่อ{เองกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความ

โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ ความส าคัญต่อผลการ ประเมินเพื่อ

น าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ ผู้บริหาร  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- กระบวนงานท่ีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น{ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการ ด าเนินการ ต่าง ๆ 



ของสถานศึกษาให้สาธารณซนได้รับทราบ 

1. ) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น{ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

- การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

- ฯลฯ 

2. ) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปิดซ่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิขอบ ด้วยหน้าท่ี 

- เสียซื่อเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 

3. ) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในสถานศึกษา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เข่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียน 

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

- วัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา 

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อสถานศึกษา เซ่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานชองบุคลากรโรงเรียน อย่างสม ่าเสมอ

และต่อเน่ือง 

- จัดซ่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
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โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ก าหนดความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็น หลัก ดังน้ี 

1. กระบวนงานท่ีเกี่ยวช้องกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

2. การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

4. การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ชองสถานศึกษา จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์

ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ร่วมกันก าหนดมาตรการเพื่อ

ขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา เพื่อให้ การปฏิบัติงานชองครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคน เป็นไปตามเจตจ านงดังกล่าว และให้มีมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 

1. ผู้ปฏิบตัิงานในสถานศกึษาของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ต้องมีความเช้าใจ ความหมายชอง ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันชองผลประโยชน์ 

(conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง อันเป็นท่ี ไว้วางใจ ( เซ่น ทนายความ นักการเมือง 

ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการชอง บริษัทเอกซน หรือ หน่วยงาน รัฐ) เกิดความขัดแย้งข้ึนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ

ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาท่ีเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นกลาง 

ไม่ล าเอียง ผลประโยชน์ ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจท่ีมีต่อบุคคลผู้น้ัน ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน 

ตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองชองคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 

2. มาตรการขบัเคลื่อนเพือ่ปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ประการแรก การก าหนดหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนว่า อะไรคือสิ่ง

ผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาซนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักร เป็นดอกบัว โดยจะต้องนิยามและ

ก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการก าหนด หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม คุณธรรมดังกล่าวน้ีสามารถกระท า

ไดโดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการ รวมตัวกันจัดต้ังเป็นสมาคม และล่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติ

เกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละ

วิชาชีพ เพื่อ นิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความ ชัดเจน สมาซิกชองแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติได้ พร้อม

กับมีบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม 

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดชองหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับ ความประพฤติชอง

นักการเมือง ช้าราชการ และผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหลักเกณฑ์ทางจรยิธรรมต่างๆ

เหล่าน้ีเป็นแนวทางช้ีแนะว่าบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีทางด้าน สาธารณะน้ัน ควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรท่ีถือเป็น

พฤติกรรมท่ีควรหลีกเลี่ยงเน่ืองจากเป็นปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเลียงและสร้างเป็น



ข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลกูผิงหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรมคณุธรรมสู่สมาชิกของสังคม 

โดยผ่านสื่อมวลซนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอน ในช้ันเรียน การ

จัดอบรมให้แก่สมาซิกชองสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเช้าใจ การอภิปราย ถกเลียง เพื่อก่อให้เกิดความ

กระจ่างในประเด็นท่ีคลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวน้ีถือเป็นการ ถ่ายทอดและปลูกผิงสมาซิกชองสังคมโดยผ่านซ่อง

ทางต่างๆ อันจะท าให้สมาซิกชองสังคมเกิดความ ตระหนักถึงความส าคัญชองปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบช่ัวดี 

ตลอดจนสามารถยับย้ังตนเอง และห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระท าการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาซิกไม่สามารถอ้างได้

อีกต่อไปว่าตน ท าผิดเพราะไม่ทราบ ท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีมีความผิดเกี่ยวกับ วินัย

อย่างชัดเจนน้ันจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและไม่สามารถ ยอมรับได้ไห้น้อยลง 

ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 

society) โดยการสนับสนุนให้ประชาซนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะน าไปสู่ การรวมตัวกันจัดต้ังองค์กร

แบบสมัครใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมท้ังส่งเสริม สื่อสารมวลซน ท่ีเป็นอิสระในการด าเนินงาน

ท้ังสื่อวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีจิตส านึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการ

จัดต้ังเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคม ท่ีมีอ านาจต่อรองสูง ดังกล่าวน้ีจะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการ

ด าเนินงานซองนักการเมือง และเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับย้ังปัญหาผลประโยชน์ทับ

ซ้อนซอง นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 

ประการที่สีก่ารปรบัปรุงกฎหมายรวมทั้งแกไ้ขระเบยีบข้อบังคับต่างๆของสถานศกึษา เพื่อให้ บทบัญญัติทาง

กฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มี ความ ครอบคลุมการแก้ไขข้อ

กฎหมายและการบังคับไข้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดซ่องโหว่ซอง กฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัย

คดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากท่ีสุด รวมท้ังบทลงโทษใน กฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ประการทีห่้า การปฏิรปูองคก์รอิสระที่ท าหน้าทีป่้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทบัซ้อน เซ่น 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูป

องค์กรเหล่าน้ีให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการท างาน มี

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมี กระบวนการสรรหาและ แต่งต้ังกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมี

ความเป็นกลาง มีกฎ กติกาก ากับการท างานท่ีชัดเจน มีเป้าหมายในการท างานท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบ

การ บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 



1. ข้อที่ไม่พึงปฏบิัติของผู้ปฏบิตัิงานของสถานศึกษา 

1.1 การน าทรัพย์สินซองสถานศึกษามาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เซ่น ใช้โทรศัพท์ซอง สถานศึกษา ติดต่อธุระ

ส่วนตัวน ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 

1.2 การใช้ข้อมูลซองสถานศึกษา เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีซองรัฐ 

รับทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมลูกับ บริษัทเอกซนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 

1.3 การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อาศัยต าแหน่ง

หน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกซน เจ้าหน้าท่ีรัฐน าเวลา ราชการไปท างานส่วนตัว 

1.4 การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลใหม่การตัดสินใจท่ีเอ้ือ

ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 

1.5 การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่ เคยด ารง

ต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เซ่น เคยท างานเป็นผู้บริหาร หน่วยงานก ากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

1.6 การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เซ่น เจ้าหน้าท่ีของ รัฐ ใช้

อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้ออุปกรณ์

ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 

2. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปญัหาผลประโยชน์ทบัซ้อน 

(1) การก าหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification 

from office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันเบ้ืองต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความ ขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของช้าราชการการเมือง คุณสมบัติ ต้องห้ามที่นานาประเทศมักก าหนด ได้แก่การห้าม ส.ส. 

หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ช้าราชการ ประจ า และต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ 

เป็นต้น 

(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หน้ีสิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะ ทราบ 

(Disclosure of personal interests) เซ่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามี อะไรบ้าง แบ่งได้ เป็น 2 

ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคล เมื่อ มีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน และประเภทท่ีสอง คือ 

การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้ วิธีการน้ีจะไม่ใช่ เครื่องมือท่ีแก้ปัญหาความขัดแย้ง ของ

ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณซนสามารถ

วิเคราะห์หรือมองเห็นซ่องทาง ท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายข้ึน 



(3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อ บอกถึงสิ่งท่ี

ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่ สามารถบ่อนท าลายความเช่ือมั่นท่ี

สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความ เสื่อมศรัทธาที่ประชาซนจะมีต่อระบบราชการ 

(4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าท่ีทางราชการ (Post-office employment 

restriction) เป็นข้อก าหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งใน หน่วยงานซองรัฐน าข้อมูลสับ 

(Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเข้าทราบไปใช้ประโยชน์ หลังจากการออกจากต าแหน่ง ดังกล่าวแล้ว 

รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการใน ฐานะท่ีเคยด ารงต าแหน่งส าคัญ ใน หน่วยงานราชการมาแล้ว 

3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา สอดคล้องผลการวิเคราะห์ ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานชองสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

  

ผลการวิเคราะห์ ITA มาตรการขบัเคลื่อนฯ ผู้รบัผิดชอบ 

1. กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 

มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การ

ทุจริต 

 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครู และ บุคลากร

ทางการศึกษา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง

มาตรการภายใน เพื่อป้องกัน การ ทุจริต อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ มาตรการ

ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน 

มาตรการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการ ภายใน 

เพื่อป้องกันการทุจริต 

4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครู บุคลากร ทาง

การศึกษาให้ปฏิบัติมาตรการภายใน เพื่อป้องกัน การ

ทุจริต อย่างเคร่งครัด 

5. รายงานผลการด าเนินการมาตรการภายในเพื่อ ป้องกัน

การทุจริตและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุก

ครั้ง 

- ฝ่ายบริหารงาน 

บุคคล 

- งานบุคลากร 

2. การด าเนินการเพื่อป้องกัน การ

ทุจริต 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครู และ บุคลากร

ทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
- ฝ่ายบริหารงาน 

บุคคล 
 



  



 

 

ผลการวิเคราะห์ ITA มาตรการขบัเคลื่อนฯ ผู้รับผดิชอบ 

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาปฏิบัติตามระเบียบและกติกา วัฒนธรรมองค์กร

อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการครู และบุคลากร ทาง

การศึกษาให้ ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติ

เกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ หน้าท่ีและ

การประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

- ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคล 

-งานบุคลากร 

4. การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น บี

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครู บุคลากร ทาง

การศึกษา ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ เผยแพร่ข้อมูลท่ี

เป็นบปีัจจุบันบนเว็บไซต์ของ สถานศึกษา เพื่อให้ 

ข้าราชการถือปฏิบัติ 

อย่างเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ หน้าท่ี

และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 

3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการครู บุคลากร ทาง

การศึกษา ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการบีองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้ ครอบคลุม 

และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการ

ในด่าเนินการสร้างจิตส านึก ให้ ข้าราชการรังเกียจการ

ทุจริตทุกรูปแบบ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานพัฒนาระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- งานการจัดระบบ 

ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 

 



2. การด าเนนิการวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน 

สุวรรณภูมิวิทยาลัย ดังนี ้

1. ) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทจุริตหรอืที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริม

ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการ ให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน

เพื่อน่าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ ผู้บริหาร การ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ 

ทุจริต 

- กระบวนงานท่ีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการ ด าเนินการ 

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณซนได้รับทราบ 

2. ) จัดท าโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (กิจกรรม โรงเรียน

สุจริต และกิจกรรมประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของสถานศกึษา ออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565) 

 

นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 

กฎระเบียบ ท่ีก าหนดข้ึน เซ่น การก ากับมาตรการล่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ตาม

กฎระเบียบดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีบัญญัติไว้โดยการด าเนินการดังกล่าวต้องมีความเป็น อิสระอย่าง

เพียงพอเพราะ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนก็ต้องท าหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนท่ีจะด าเนินการ

ตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 


