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รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

---------------------------------------------- 
 

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนด
เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และถูกกำหนดเป็นเครื่องมือ
ในการวัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ 16.5 เรื ่องการลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบน 
ทุกรูปแบบ ตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ ่งถือเป็น 
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการเพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานที่ได้รับ
การประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเองมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใสทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงแต่งตั้งคณะทำงาน
พัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน  
ทางการค้า ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่ 130 /2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า    ประธานคณะทำงาน 
2. ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้แทน    รองประธานคณะทำงาน 
3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร หรือผู้แทน   รองประธานคณะทำงาน 
4. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน    คณะทำงาน 
5. ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการสำนักงาน หรือผู้แทน   คณะทำงาน 
6. ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุมคณะกรรมการ หรือผู้แทน   คณะทำงาน 
7. ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง หรือผู้แทน     คณะทำงาน 
8. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ หรือผู้แทน   คณะทำงาน 
9. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานด้านการแข่งขันทางการค้า หรือผู้แทน คณะทำงาน 
10. ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร หรือผู้แทน    คณะทำงาน 
11. ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ หรือผู้แทน    คณะทำงาน 
12. ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ   คณะทำงาน 
13. ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม หรือผู้แทน คณะทำงาน 
14. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ หรือผู้แทน   คณะทำงาน 
15. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค หรือผู้แทน คณะทำงาน 
16. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค หรือผู้แทน คณะทำงาน 
17. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ หรือผู้แทน  คณะทำงาน 
18. ผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป หรือผู้แทน   คณะทำงาน 
19. ผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้แทน คณะทำงาน 
20. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน หรือผู้แทน คณะทำงาน 
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21. ผู้อำนวยการฝ่ายมาตราการและนิติกรรมสัญญา หรือผู้แทน  คณะทำงาน 
22. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคดี หรือผู้แทน    คณะทำงาน 
23. นายปองคุณ  สุภาวิตา      คณะทำงานและเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและบริหารความเสี่ยง ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
24. นายภัทรบดินทร์  สุทธภักดี      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวางแผนโครงการ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
25. นายภัทรพล  จันทร์เทพา      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร 
          

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ดำเนินการตามกรอบการประเมิน ปฏิทิน และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(2) จัดทำข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐาน และดำเนินการตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment: EBITA) ของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแบบสำรวจอ่ืน ๆ ที่กำหนด 

(3) พิจารณาเพื่ออุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสำนักงานคณะกรรมการ   
การแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกำหนด 

(4) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงาน
ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ผลการดำเนินการ 

1. การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 412 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เวลา 10.00 น.มี ผลการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่  

(1) การจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า (หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ)  

(2) มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

(3) ประเด็นการประเมินที่ควรพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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2. การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565  วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 412 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีผลการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ ความคืบหน้าการดำเนินการ
ตามมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 3 เครื่องมือ ได้แก่  
(1) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (2) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) และ (3) การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
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การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใส 
  

การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
(หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ) และแนวทางดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ดังนี้ 

 

ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล 
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงจากสำนักงาน ป.ป.ช. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ม.ค. 65 
นำเขา้ข้อมูลในระบบ ITAS เพ่ือเตรียมการประเมิน ได้แก่ 
1. จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
2. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ม.ค. 65 

เตรียมบุคลากรเพ่ือทำหน้าที่ต่างๆในการประเมินผ่าน 
ระบบ ITAS ดังนี้ 
1. ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) จำนวน 1 คน 
2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
จำนวน 1 คน 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ม.ค. 65 

1. ศึกษาเกณฑ์การประเมินปีงบประมาณ 2565 
2. กำหนดเจ้าภาพตามประเด็นการประเมิน 
3. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลระดับหน่วยงาน 
4. จัดทำคู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ม.ค. 65 

ประชุมชี้แจง/ปรึกษาหารือ เกณฑ์การประเมินแก่
เจ้าภาพเกณฑ์การ ประเมินระดับหน่วยงานและระดับ
ส่วนงาน 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ม.ค. 65 

ดำเนินการพัฒนาระบบงานตามข้อคำถามการประเมิน 
ตามแบบตรวจการปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ และ  
ส่วนงานเจ้าภาพ 

มี.ค. - เม.ย. 65 

ประสานงานและประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับ
รู้แบบสำรวจ Internal และ แบบสำรวจ External 
ในระบบ ITAS 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ พ.ค. 65 

หน่วยงานเจ้าภาพส่งข้อมูลผลการดำเนินงานตามแบบ ส่วนงานเจ้าภาพ เม.ย. 65 
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ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล 
ตรวจการปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ 
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) นำ
ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ 
OIT) เข้าระบบ ITAS 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ เม.ย. 65 

ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 
อนุมัติการตอบแบบ OIT ในระบบ ITAS 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ เม.ย. 65 

รับทราบผลคะแนน OITจากสำนักงาน ป.ป.ช ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ พ.ค. 65 
ชี้แจงแบบ OIT เพ่ิมเติม ต่อสำนักงาน ป.ป.ช 
กรณีท่ีไม่เห็นด้วยกับผล คะแนน OIT เบื้องต้น 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ มิ.ย 65 

ยืนยันแบบ OIT อีกครั้ง ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ มิ.ย 65 
ประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมของหน่วยงาน 

สำนักงาน ป.ป.ช ส.ค 65 

 

2. ผลการดำเนินการตามแผนดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการที่ 1  เสริมสร้างการรับรู้ของบุคลากรภายใน โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็น ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 1.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน เพ่ือ

กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

ทุกส่วนงาน มีนาคม 2565 

1.2 กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ขั้นตอนการดำเนินการ  

ทุกส่วนงาน มีนาคม 2565 

1.3 ดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ในช่วง
เทศกาลและเวลาปกติ 

ทุกส่วนงาน มกราคม 2565 

1.4 ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของ
สำนักงาน 

บค. เมษายน 2565 

2. การใช้
งบประมาณ 

2.1 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้งบประมาณประจำปีภายใน
และบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ยศ. เมษายน 2565 

2.2 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

บพ. เมษายน 2565 

2.3 จัดให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี บพ. เมษายน 2565 
2.4 จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและประ
เผยแพร่ให้ทุกส่วนงานทราบ 

ยศ. เมษายน 2565 
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มาตรการที่  2 เสริมสร้างการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ 

 

มาตรการที่  3 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อ
การเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม 

 

 

3. การใช้อำนาจ
ของผู้บริหารด้าน
การบริหารงาน
บุคคล 

3.1 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แก่บุคลากรและบุคคลภายนอก 

บค. เมษายน 2565 

3.2 ประกาศเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย 

บค. กันยายน 2564 

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

4.1 จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของสำนักงาน บพ. มีนาคม 2565 
4.2 กำหนดระบบการกำกับดูแลการเบิกและการยืม-คืน
ทรัพย์สินของสำนักงาน 

บพ. มีนาคม 2565 

5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

5.1 กำหนดมาตรการทางวินัยเมื่อพบการทุจริต บค. เมษายน 2565 

ประเด็น ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล 
1. คุณภาพการ
ดำเนินงาน  

1.1 ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการให้บริการบน
เว็บไซต์ของสำนักงาน 

สอ. เมษายน 2565 

2. ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

2.1 เพิ่มช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ สอ. เมษายน 2565 
2.2 มีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ทุกส่วนงาน เมษายน 2565 

3. การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

3.1 เปิดช่องทางการติดต่อสอบถามสำนักงานบน
เว็บไซต์ รวมถึงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ LINE, 
Facebook 

สอ. เมษายน 2565 

ประเด็น ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล 
1. การเปิดเผย
ข้อมูล  

1.1 เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป ข้อมูล
ผู้บริหาร แผนการใช้งบประมาณ ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุ เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

สอ. ลส. บค. ยศ. 
กค. บพ. 

พฤษภาคม 2565 

1.2 มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-
service 

สอ. พร. เมษายน 2565 

2. การป้องกัน
การทุจริต 

2.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
ITA  

คณะทำงานการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

เมษายน 2565 
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ครั้งที่ 1/2565 วันจัทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุม 412 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams ร่วมด้วย 

     

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 412 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

1) นายสมศักดิ์  เกียรติชัยลักษณ์  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
2) นางสาวนปภัช ฑิรากัณฐิก  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร  
3) นายสุทธิรักษ์ จรรยานิทัศน์  ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
4) นางสาวโศรดา นาคบุตร  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5) นางณัฐนันท์  มากพานิช  ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการสำนักงาน 
6) นายธนพัฒน์  มหาวีรวัฒน์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงาน 

ด้านการแข่งขันทางการค้า 
7) นางสุณี  โกวิทวานิช  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
8) นายอัครพล  ฮวบเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
9) นางพรรณพร พงษ์สามารถ  ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย 

และความสัมพันธ์ภาครัฐ 
10)  ว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ  ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้ 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
11)  นายธีรวัฒน ์ ทิพย์รัตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ  
12)  นางจอมขวัญ  นิธิอุทัย อิเดะ  ผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป 
13)  ม.ล. ปรียาทิพย์ เทวกุล   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา 

และประเมินงานสืบสวนสอบสวน 
14)  นายอริยะ  ทองพีรพันธุ์  ผู้แทนผู้อำนวยการ 

ฝ่ายมาตรการและนิติกรรมสัญญา 
15)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญนภา สุโสะ  ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคดี 
16)  นายปองคุณ สุภาวิตา   หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและบริหารความเสี่ยง 
17)  นายภัทรพล  จันทร์เทพา  นักทรัพยากรบุคคล 
18)  นายภัทรบดินทร์ สุทธภักด ี  นักวางแผนโครงการ 
19)  นายชวิศ  ปุณยฤทธิเสนีย์  เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ  
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ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

1) นางศศิวีณ์  ชินสกุลรัตนชัย  ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง 
2) นายชลิต  สวัสดิโภคิน  ผู้แทนผู้อำนวยการ 

ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค 
3) ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์  ผู้แทนผู้อำนวยการ 

ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค 
4) นางสาวสุธาสิน ี มั่นคงขันติวงศ์  ผู้แทนผู้อำนวยการ 

ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ 
5) นางสาวมนัสนันท์ ธำรงธนเศรษฐ์  เจ้าหน้าที่บริหารองค์กร 
6) นายวรณิศพัฒน์ พงศ์สุรางค์  เจ้าหน้าที่บริหารองค์กร 

 
เริ่มประชุม  10.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่ 130/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

เลขานุการคณะทำงานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน       
ทางการค้า ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการแข ่ งข ันทางการค ้า  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งที่ 130/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหนา้ที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(1) ดำเนินการตามกรอบการประเมิน ปฏิทิน และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(2) จัดทำข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐาน และดำเนินการตามแบบสำรวจหลักฐานเชิง
ประจ ั กษ ์  (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment: EBITA) ของการประ เมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแบบ
สำรวจอื่น ๆ ที่กำหนด 
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(3) พิจารณาเพื่ออุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมิน
กำหนด 

(4) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
3.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีผลการประเมินอยู่ที่ 90.03 คะแนน (ระดับ A) ซึ่งมากกว่าผลการ
ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 61.31 คะแนน (ระดับ D)  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เลขานุการคณะทำงานฯ แจ้งแก่ที ่ประชุมว่า การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ยังคงกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา 
แต่มีการปรับเปลี่ยนบางประการ ได้แก่ 

(1) การปรับเปลี่ยนกลไกดำเนินการประเมิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน 
ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลและประเมินผลหลัก โดยกำกับติดตามและให้คำแนะนำร่วมกับหน่วยงานกำกับ
ติดตามการประเมิน 

(2) การปรับระยะเวลาในบางขั้นตอน โดยมีการเพิ่มระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภาครัฐและประชาชนผู้รับบริการจากภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น  

(3) การปรับประเด็นการประเมินในแบบวัด OIT บางข้อ โดย สำนักงาน ป.ป.ช. และ
สำนักงาน ป.ป.ท. ไดร้่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และปรับองค์ประกอบของ
การตรวจประเมินในบางข้อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
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เลขานุการคณะทำงานฯ แจ้งแก่ที่ประชุมว่า ได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มาดำเนินการวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยและโอกาสในการปรับปรุงเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ให้ที่ประชุม
พิจารณา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เลขานุการคณะทำงานฯ เสนอ และให้ฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง
ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
 
 

(นายภัทรบดินทร์ สุทธภักดี) 
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 
     (นายปองคุณ สุภาวิตา) 

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุม 308 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams ร่วมด้วย 

     

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 412 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

1) นายสมศักดิ์  เกียรติชัยลักษณ์  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
2) นายสุทธิรักษ์ จรรยานิทัศน์  ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
3) นางสาวโศรดา นาคบุตร  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4) นายธนพัฒน์  มหาวีรวัฒน์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงาน 

ด้านการแข่งขันทางการค้า 
5) นายอัครพล  ฮวบเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
6) นางสาวพิชญาภรณ์   ศรีบุญลือ           ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

                                                         และองค์กร  
7) นายปองคุณ  สุภาวิตา   หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและบริหารความเสี่ยง 
8)  นายภัทรพล  จันทร์เทพา  นักทรัพยากรบุคคล 
9)  นายภัทรบดินทร์ สุทธภักด ี  นักวางแผนโครงการ 
10) นางสาวกรกมล       แก้วเจียม                     นักองค์กรสัมพันธ์ 
11) ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญนภา สุโสะ  ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานคดี 
  

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

1) นางสุณี  โกวิทวานิช  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 

2) นางนันทลี             รอดสุวรรณ                  ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุ 

3) นางขวัญลดา          คำนวรพร           ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง 
4) นางสาวธฤตมน       ศรีแก้ว                       ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายการประชุมคณะกรรมการ 
5) นายชลิต  สวัสดิโภคิน  ผู้แทนผู้อำนวยการ 

ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค 
6) ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์  ผู้แทนผู้อำนวยการ 

ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าอุปโภค 
7) นางสาวสุธาสิน ี มั่นคงขันติวงศ์  ผู้แทนผู้อำนวยการ 

ฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจบริการ 
8) นางสาวมนัสนันท์ ธำรงธนเศรษฐ์  เจ้าหน้าที่บริหารองค์กร 
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9) นางพรรณพร พงษ์สามารถ  ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย 
และความสัมพันธ์ภาครัฐ 

10) นางสาวเกษดา        สุทธิรัตน์            ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

11)  นายชลากร            ภู่เจริญ            ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ  
12)  นางณัฐธยาน์          ธำรงธนเศรษฐ์  ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป 
13)  นายนินนาท           เกิดลาภผล                  ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา 

 และประเมินงานสืบสวนสอบสวน 
14)  นางจรัสศรี             บวัพัฒน์            ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการสำนักงาน 
15) นายอริยะ  ทองพีรพันธุ์  ผู้แทนผู้อำนวยการฝ่ายมาตรการและนิติกรรม    

             สัญญา 
16) นางวีณา               รักษาวงศ์                     หัวหน้ากลุม่แผนงานและงบประมาณ 
17) นายชวิศ  ปุณยฤทธิเสนีย์  เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ 
18) นางสาวศรญญา       โชติกะสุภา                  นักจัดการงาน 
19) นางสาวมนัสนันท์     ธำรงธนเศรษฐ์              เจ้าหน้าที่บริหารองค์กร 
20) นายวรณิศพัฒน์ พงศ์สุรางค์  เจ้าหน้าที่บริหารองค์กร 

 
เริ่มประชุม  14.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเน ินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค ้า  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 

ตามที่คณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ได้มีการประชุม ครั ้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 412 สำนักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า นั้น  

ในการนี้ เลขานุการคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์จะแก้ไขในรายละเอียด โปรดประสานเลขานุการคณะทำงานฯ 
ภายใน 5 วัน หลังการประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเน ินงานของสำน ักงานคณะกรรมการการแข ่งข ันทางการค ้า  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   

ตามท่ีคณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการแข ่ งข ันทางการค ้า  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความคืบหน้าในการประชุม
คราวถัดไป นั้น 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
รายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเก่ียวข้องกับ 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
(1) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (2) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) และ (3) การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งได้กำหนดปฏิทินการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ที ่ ขั้นตอน กำหนดการภายในวันที่ 
1 การตอบแบบวัด OIT 30 เมษายน 2565 
2 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT 

31 พฤษภาคม 2565 
3 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT 
4 การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT 31 พฤษภาคม 2565 
5 การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT 30 มิถุนายน 2565 
6 การประกาศและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน 31 สิงหาคม 2565 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จากการติดตามความคืบหน้าการประเด็นการประเมินที่ควรพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จาก
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ขั้นตอนการตอบแบบวัด OIT มีกำหนดภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  

โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. มีดำเนินการแล้ว 24 ตัวชี้วัด มีแล้วแต่รอการ

เผยแพร่ลงเว็บไซต์ 14 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ตัวช้ีวัด รวมทั้งสิ้น 43 ตัวชี้วัด รายละเอียด

ดังนี้ 



18 

ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o1 โครงสร้าง สอ. 
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน สอ. 

มี o แสดงตำแหน่งที่สำคญัและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเชน่ 
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุม่ เป็นต้น 

บค. 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร สอ. 

o  แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสดุหรือหัวหน้าหน่วยงาน  และผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บรหิาร
สูงสุด และรองผู้บริหารสูงสดุ 

สอ. 
มี 

o แสดงข้อมลู อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง รปูถ่าย 
และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

ลส. / บค. 

o3 อำนาจหน้าที ่ มส. o แสดงข้อมลูหน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด มส. มี 

o4 
แผนยุทธศาสตร์หรือ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

ยศ. 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี ยศ. 

มี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย และตัวช้ีวัด 

ยศ. 

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2565 ยศ. 

o5 ข้อมูลการติดต่อ สอ. 

แสดงข้อมูลการตดิต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย สอ. 

มี 

o ที่อยู่หน่วยงาน    ลส. 
o หมายเลขโทรศัพท ์ พร. 
o หมายเลขโทรสาร   พร. 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) พร. 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน   สอ. 

o6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง มส. 
o แสดงกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

มส. มี 
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ สอ. 
o แสดงข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน 

สอ. 
มี 

o เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2565 สอ. 

o8 Q&A พร. 

o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหนว่ยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทางทางหน้าเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน (Q&A)  

พร. 
มี 

ยกตัวอย่างเช่น Web board, กลอ่งข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live 
Chat, Chatbot เป็นต้น 

สอ. 

o9 Social Network สอ. 
o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

พร. 
มี 

ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น สอ. 

o10 
แผนดำเนินงาน

ประจำป ี
ยศ. 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ 

ยศ. 

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 ยศ. 

o11 
รายงานการกำกับ 

ติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

ยศ. 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนดำเนินงานประจำปใีนข้อ 
o10 

ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม และรายละเอยีด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 

ยศ. 
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  

ยศ. 

o12 
รายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป ี
ยศ. 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป ี ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วยผล
การดำเนินการโครงการหรือ กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ยศ. 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 ยศ. 

o13 
คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 
ยศ. 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้
ยึดถือปฏิบัติใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ยศ. 

มี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยเปน็คู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน ตำแหน่งใด และกำหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏบิัติอย่างไร 

ยศ. 

o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ ยศ. 

o14 
คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ให้บริการ 
สอ. 

o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบรกิาร
หรือติดต่อกับหน่วยงาน 

สอ. 

มี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการ
หรือภารกจิใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร 

 รธ สจ. สอ. 
เลขานุการ

คณะทำงานฯ 

o หน่วยงานจะต้องเปดิเผยอย่างนอ้ย 1 คู่มือ 
 รธ สจ. สอ. 
เลขานุการ

คณะทำงานฯ 
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o15 
ข้อมูลเชิงสถิติการ

ให้บริการ 
สอ. 

o แสดงข้อมลูสถิติการให้บริการของหน่วยงาน สอ. 
อยู่ระหว่างดำเนินการ o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 

เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
สอ. 

o16 
รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

สอ. 
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน สอ. 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 สอ. 

o17 E–Service พร. 

o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 

พร. 
มี 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 

พร. 

o18 
แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำป ี
ยศ. 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตาม
แหล่งที่ไดร้ับการจดัสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 

ยศ. 

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 ยศ. 

o19 

รายงานการกำกับ 
ติดตามการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

ยศ. 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีในข้อ o18 

ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 

ยศ. 

o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 
เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
  

ยศ. 
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o20 
รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำป ี

ยศ. 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ยศ. 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 ยศ. 

o21 
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง 

หรือแผนการจัดหาพสัด ุ
บพ. 

o แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจดัหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

บพ. 

มี o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2565 
*กรณีไม่มีการจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างท่ีกฎหมาย
ไม่ได้กำหนดใหต้้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจดัจ้าง ให้หน่วยงานอธิบาย
เพิ่มเตมิ โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไมม่ีการจดัซื้อจัดจ้างในกรณดีงักล่าว 

บพ. 

o22 
ประกาศตา่ง ๆ 

เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสด ุ

บพ. 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น 
ประกาศเชญิชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

บพ. 
มี 

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในป ีพ.ศ. 2565 บพ. 

o23 
สรุปผลการจัดซื้อจดั

จ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

บพ. 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน บพ. 

มี 

o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานท่ีซื้อหรือ
จ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขท่ี และวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็น
ต้น 

บพ. 
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไมม่ีการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในเดือนนั้น 

บพ. 

o24 
รายงานผลการจดัซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหาพัสดุ

ประจำป ี
บพ. 

o แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน บพ. 

มี 
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

บพ. 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 บพ. 

o25 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

บค. 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 

บค. 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสดุ หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 

บค. 

o26 
การดำเนินการตาม 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

บค. 
o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25 

บค. 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 บค. 

o27 
หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 

บุคคล  
บค. 

แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน 
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 

  

มี 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บค. 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร บค. 
o การพัฒนาบุคลากร บค. 
o การประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร บค. 
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o การให้คณุให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดงักล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

บค. 

o28 
รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 

บุคคลประจำป ี
บค. 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บค. 

มี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ปญัหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะผลการวเิคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บค. 

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 บค. 

o29 
แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
และประพฤติมิชอบ 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจดัการตอ่เรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 
และระยะเวลาดำเนินการ 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o30 
ช่องทางแจ้งเรื่อง 

ร้องเรียนการทจุริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกตา่งหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนว ปฏิบตัิการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

มี 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o31 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 

ร้องเรียนการทจุริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o แสดงข้อมลูสถิตเิรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของ 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

มี 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนใหเ้ผยแพร่ว่าไมม่ีเรื่องร้องเรียน) 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o32 
ช่องทางการรับฟังความ 

คิดเห็น 
สอ. 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง 
ออนไลน ์

สอ. 
มี 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 

พร. 

o33 
การเปิดโอกาสให้เกดิ 

การมีส่วนร่วม 
สร. 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีไดม้ีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น 

สอ. ยศ. มส. 
มี 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 สร. 

o34 
นโยบายไม่รับของขวัญ 

(No Gift Policy) 
เลขานุการ

คณะทำงานฯ 

o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการ
รับของขวัญ (No Gift Policy) 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสดุคนปัจจุบัน 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
เลขานุการ

คณะทำงานฯ 

o35 
การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 
เลขานุการ

คณะทำงานฯ 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผูบ้ริหาร
สูงสุดคนปจัจุบัน 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

มี 
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสรมิหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
เลขานุการ

คณะทำงานฯ 

o36 
การประเมินความเสีย่ง 

การทุจริตประจำป ี
ยศ. 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบตัหิน้าท่ี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสีย่ง 

ยศ. 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 ยศ. 

o37 
การดำเนินการเพื่อ

จัดการความเสีย่งการ
ทุจริต 

ยศ. 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบของหน่วยงาน 

ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ 
ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 

ยศ. 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 ยศ. 

o38 
การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
บค. 

o แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ มีจิตสำนึกท่ีด ี

บค. 
มี 

o เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง   
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 บค. 

o39 
แผนปฏิบัติการป้องกัน      

การทุจริต 
ยศ. 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจรติหรือ พฒันา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

บค. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

บค. 

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2565 บค. 

o40 

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

ยศ. 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริตตามข้อ o39 

ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นตน้ 

ยศ. 

o สามารถจัดทำข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

ยศ. 

o41 
รายงานผลการ

ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

ยศ. 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ยศ. 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผล
การ ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ยศ. 

o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 ยศ. 

o42 
มาตรการส่งเสรมิ 

คุณธรรมและความ 
เลขานุการ

คณะทำงานฯ 
o แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

มี อยู่ระหว่างการนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต ์
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ผลการดำเนินงานการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อ ข้อมูล เจ้าภาพ องค์ประกอบด้านข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.) 

โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเดน็ท่ี
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะตอ้งแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบตัิ หรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดย
มีรายละเอียดต่างๆ อยา่งน้อยประกอบด้วย การกำหนดผูร้ับผดิชอบหรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรอืวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการ
กำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัตแิละการรายงานผล 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o43 

การดำเนินการตาม 
มาตรการส่งเสรมิ

คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

มี 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

เลขานุการ
คณะทำงานฯ 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
เลขานุการ

คณะทำงานฯ 
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ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้เตรียมการดำเนินการจัดการ
ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธี
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียด

ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ที ่ รายละเอียด 
จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (คน) 
จำนวนผู้ตอบขั้นต่ำ 

(คน) 
1 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน (IIT)  ประจำปี 2565 (พนักงาน) 
88 30 

2 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ประจำปี 2565 (ลูกจ้างเหมา
บริการ) 

48 15 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามความเห็นฝ่าย
เลขานุการฯ ดังนี้ 

(1) เห็นควรให้เร่งรัดผู้รับผิดชอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามข้อ 3.1 และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ก่อนฝ่ายเลขานุการฯ ประสานฝ่าย
สื่อสารองค์กรเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กขค. ต่อไป 

(2) เห็นควรให้มีการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 และแจ้งขอความร่วมมือให้บุคลากรในแต่ละสังกัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
     (นายปองคุณ สุภาวิตา) 

               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


