
ส�าน�กงานร�บรองมาตรฐานและประเม�นค�ณภาพการศ�กษา  (องค�การมหาชน)

ส�าน�กสน�บสน�นการปฏ�บ�ต�งาน ภารก�จอ�านวยการ งานน�ต�การ โทร.๑๑๗

ว�นท�� ๒๒ ธ�นวาคม ๒๕๖๐

� �บเข�า

เลข���� �บ 6/2561

ว �น��� 4 ม.ค. 61

เวลา 22:46 น.

บ�นท�กข�อความ

ท�� ภอก. ๑๗๖๕/๒๕๖๐

เร��อง พ�จารณาแนวทางเก��ยวก�บการป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน สมศ. และการด�าเน�นการเร��องร�องเร�ยน ร�บ

ส�นบน 

เร�ยน ผ��อ�านวยการ

๑. เร��องเด�ม

ตามท��งานน�ต�การ ภารก�จอ�านวยการ ได�ทบทวนค��ม�อการป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน ความ

ละเอ�ยดแจ�งแล�วน��น

๒. ข�อเท�จจร�ง

๒.๑ เม��อว�นท�� ๖ พฤศจ�กายน ๒๕๖๐ งานน�ต�การ ได�ร�บมอบหมายให�พ�จารณาค��ม�อ การ

ประเม�น ITA ๒๕๖๑ Integrity Transparency Assessment โดยได�ม�การปร�กษาหาร�อก�บคณะท�างานด�าน

การร�องเร�ยนการปฏ�บ�ต�งานและการให�บร�การของ สมศ. เพ��อทบทวน ปร�บปร�ง แก�ไขเพ��มเต�ม ค��ม�อการ

ป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน เพ��อให�สอดคล�องก�บค��ม�อ ITA ๒๕๖๑

๒.๒ เม��อว�นท�� ๒๘ พฤศจ�กายน ๒๕๖๐ งานน�ต�การ ได�จ�ดประช�มเร��อง การประเม�นค�ณธรรม

และความโปร�งใสในการด�าเน�นงานของหน�วยงานภาคร�ฐ ITA ป� ๒๕๖๑ เพ��อเก�บข�อม�ลเพ��มเต�ม รายละเอ�ยด

ปรากฏตามค��ม�อการป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน สมศ. ท��อ�าง��ง

๓. กฎหมายประกอบการพ�จารณา

๓.๑ พระราชบ�ญญ�ต�ประกอบร�ฐธรรมน�ญว�าด�วยการป�องก�นและปราบปรามการท�จร�ต พ.

ศ.๒๕๔๒ และแก�ไขเพ��มเต�ม (ฉบ�บท�� ๑) พ.ศ.๒๕๕๐ และแก�ไขเพ��มเต�ม (ฉบ�บท�� ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ 

มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓ /๑ บทลงโทษ มาตรา ๑๒๒ 

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการป�องก�นและปราบปรามการท�จร�ตแห�งชาต� เร��อง หล�กเกณ��การ

ร�บทร�พย�ส�นหร�อประโยชน�อ��นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท��ของร�ฐ พ.ศ.๒๕๔๓

๔. ข�อพ�จารณา

งานน�ต�การ พ�จารณาแล�ว เห�นควรม�การปร�บปร�ง แก�ไขเพ��มเต�ม ค��ม�อการป�องก�นผล

ประโยชน�ท�บซ�อน ให�เป�นป�จจ�บ�น และตรงต�อความต�องการของส�าน�กงาน จ�งได�จ�ดท�าค��ม�อเร��องร�องเร�ยน ร�บ

ส�นบน การป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน สมศ. รายละเอ�ยดปรากฏตามส��งท��ส�งมาด�วย ๑ 

จ�งเร�ยนมาเพ��อโปรดพ�จารณา ด�งน��



๑. ให�ความเห�นชอบก�บค��ม�อเร��องร�องเร�ยน ร�บส�นบน การป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน สมศ. 

เพ��อเป�นกรอบแนวทางการป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อนในหน�วยงาน ส��งท��ส�งมาด�วย ๑

๒. ในส�วนกลไกการต�ดตาม ส�าน�กงานม�ค�าส��งท�� ๑๑/๒๕๖๐ ซ��งเป�นค�าส��งเด�มท��ม�อ�านาจครอบ

คล�มในเร��องด�งกล�าว ส��งท��ส�งมาด�วย ๒ โดยงานน�ต�การ จะด�าเน�นการรายงานผลรายไตรมาส และเผยแพร�บน

เว�บไซต�ต�อไป

(นายธาว�น อร�ยะเมธาดล)

น�ต�กร
#117 M.08 3600 0669

22 ธ.ค. 60   เวลา 11:17:09  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NgBDA-EEANA-A4ADg-AMQA5

ความเห�น/ข�อส��งการท�� 1 

เพ��อโปรดให�ความเห�นชอบ 1-๒ จะขอบค�ณย��ง

(นายศ�กดา ศร�ภ�ม�)

ห�วหน�างานน�ต�การ
#108 M.08 9440 9080

28 ธ.ค. 60   เวลา 11:48:19 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : NwBEA-EYARA-A2AEY-ANgAy

ความเห�น/ข�อส��งการท�� 2 

เห�นควรอน�ม�ต�ตามเสนอ

(นายพ�ฒน� สมานส�น)

ห�วหน�าภารก�จอ�านวยการ
#120

03 ม.ค. 61   เวลา 10:46:26 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : NQA1A-DIAMg-BEADc-AMQA0

ความเห�น/ข�อส��งการท�� 3 

เร�ยน ผอ. สมศ.

เพ��อโปรดพ�จารณา ด�งน��

๑. เห�นในค��ม�อเร��องร�องเร�ยน ร�บส�นบน การป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน สมศ. เพ��อเป�นกรอบแนว

ทางการป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อนในหน�วยงาน ด�งส��งท��ส�งมาด�วย ๑

๒. ให�ใช�ค�าส��งท�� ๑๑/๒๕๖๐ ต�อไป เพ��อใช�เป�นกลไกในการต�ดตามตรวจสอบ ด�งส��งท��ส�งมาด�วย ๒ 



(นายกมล อ��นช�)

ห�วหน�าส�าน�กสน�บสน�นการปฏ�บ�ต�งาน
#160

03 ม.ค. 61   เวลา 11:33:05 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : QwA1A-DYAQg-A3AEM-ANgA0

ความเห�น/ข�อส��งการท�� 4 

เร�ยน ท�านผ��อ�านวยการ

เห�นควรพ�จารณา ด�งน��

๑. ให�ความเห�นชอบก�บค��ม�อเร��องร�องเร�ยน ร�บส�นบน การป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน สมศ. เพ��อ

เป�นกรอบแนวทางการป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อนในหน�วยงาน ส��งท��ส�งมาด�วย ๑

๒. ร�บทราบ เร��องกลไกในการต�ดตามเร��องร�องเร�ยน ร�บส�นบน และการป�องก�นผลประโยชน�ท�บซ�อน

โดยงานน�ต�การ จะด�าเน�นการรายงานผลเป�นรายไตรมาส และเผยแพร�บนเว�บไซต�ต�อไป

(ดร.น�นทา หงวนต�ด)

รองผ��อ�านวยการส�าน�กงานร�บรองมาตรฐานและประเม�นค�ณภาพการศ�กษา (องค�การมหาชน)
04 ม.ค. 61   เวลา 09:09:21 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : OQAwA-DEAOA-AzADU-AMAA5

ความเห�น/ข�อส��งการท�� 5 

อน�ม�ต�

(รองศาสตราจารย� ดร.ณมน จ�ร�งส�วรรณ)

ผ��อ�านวยการส�าน�กงานร�บรองมาตรฐานและประเม�นค�ณภาพการศ�กษา

(องค�การมหาชน)
#199

04 ม.ค. 61   เวลา 22:46:42 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : QgBDA-DAANA-BDADk-ANABF


