
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

  



๑ 

 

 
 

ความเป็นมา 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (ส ำนักงำน คปภ.) เป็นหน่วยงำนของรฐัซึ่งท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลธุรกจิประกนัภยั ได้
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจรติซึ่งนอกจำกจะเป็นปัญหำซึ่งบัน่ทอนสัง่คมไทยแล้ว ยงัเป็นอุปสรรคต่อกำรพฒันำของอุตสำหกรรม
ประกนัภยัไทยด้วย จงึได้ให้ควำมส ำคญักบักำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติอย่ำงจรงิจงั ทัง้ในเชงิป้องกนัและกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยัง่ยนื ด้วยกำรปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรให้
พนกังำนทุกระดบัปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ ยุตธิรรม ยดึถอืประโยชน์ของสว่นรวมเป็นส ำคญั และมคีวำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำน คปภ. ได้เขำ้ร่วมโครงกำร ประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดน้ ำผลกำรประเมนิและขอ้แนะน ำทีไ่ดร้บัมำพฒันำกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 

เพือ่ใหก้ำรด ำเนินกำรดำ้นกำรป้องกนักำรทุจรติเกดิผลสมัฤทธิอ์ย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศำสตรช์ำติว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส ำนักงำน คปภ. จงึไดจ้ดัท ำแผนกำรป้องกนักำรทุจรติของส ำนักงำน คปภ. ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อขบัเคลื่อนนโยบำยดำ้นกำร
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำดำ้นกำรทุจรติ และปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รในดำ้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอย่ำงยัง่ยนืผ่ำนกำรมสีว่นรวมของบุคลำกรในทุกระดบั 

  



๒ 

 

 
 

 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ส านักงาน คปภ. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพือ่เสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกัคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกำรประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนั รวมถงึกำรสง่เสรมิกำร
สรำ้งพฤตกิรรมในกำรป้องกนักำรทุจรติ 

๒. เพือ่สง่เสรมิธรรมำภบิำลภำยในองคก์ร 
๓. เพือ่สรำ้งกลไกป้องกนัยบัยัง้กำรทุจรติ และวฒันธรรมต่อตำ้นกำรทุจรติ 
๔. เพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงในป้องกนัมใิหเ้กดิกำรกระท ำทีอ่ำจเสีย่งต่อกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

  



๓ 

 

 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ และตวัช้ีวดัการด าเนินการ 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ ตวัช้ีวดัการ
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ไตรมาสท่ี ๑ 
(ม.ค.-มี.ค) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(ก.ค.-ก.ย) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ต.ค.-ธ.ค) 

ผู้รบัผิดชอบ 

๑. ก าหนดโครงสร้างการก ากบัดแูลและนโยบาย 
๑.๑ กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูล ITA  

ค ำสัง่ส ำนกังำน คปภ. 
แต่งตัง้คณะกรรมกำร 
ITA 

ภำยใน ก.พ. 
๖๔ 

    สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๑.๒ กำรแต่งตัง้คณะท ำงำน ITA ค ำสัง่ส ำนกังำน คปภ. 
แต่งตัง้คณะท ำงำน ITA 

ภำยใน ก.พ. 
๖๔ 

    สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๒. การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั 
๒.๑ กำรจดักจิกรรมสง่เสรมิ
วฒันธรรมองคก์รในดำ้นคุณธรรม 
จรยิธรรม และธรรมำภบิำล 

จ ำนวนกจิกรรม อย่ำงน้อย    
๑ ครัง้/ปี 

    ฝ่ำยทรพัยำกร
บุคคล 

๒.๒ กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิำรจำกส ำนกังำน คปภ. 

ระดบัควำมพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิำร 

ไดค้ะแนน
ตัง้แต่ระดบั 
๔ ขึน้ไป 

    สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๒.๓ กำรแต่งตัง้ ITA Agent ประจ ำ
ทุกสำยงำน  

จ ำนวน ITA Agent สำยละ ๕ คน     สำยกลยุทธ์
องคก์ร/ทุกสำย
งำน 
 



๔ 

 

 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ ตวัช้ีวดัการ
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ไตรมาสท่ี ๑ 
(ม.ค.-มี.ค) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(ก.ค.-ก.ย) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ต.ค.-ธ.ค) 

ผู้รบัผิดชอบ 

๓. การส่ือสาร/ประชาสมัพนัธน์โยบายด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
๓.๑  กำรมอบนโยบำยดำ้น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสประจ ำปี 
๒๕๖๔ 

จ ำนวนครัง้ อย่ำงน้อย    
๑ ครัง้/ปี 

    สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๓.๒ กำรประชำสมัพนัธแ์นวปฏบิตัิ
ในกำรใชท้รพัยส์นิของส ำนักงำน 

กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ดร้บั
ขอ้มลู 

บุคลำกรจำก
ทุกสำยงำน 

    สำยบรหิำร 

๓.๓ กำรประชำสมัพนัธน์โยบำย 
No Gift Policy ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

จ ำนวนครัง้ อย่ำงน้อย    
๒ ครัง้/ปี 

    กลุ่มงำนสือ่สำร
องคก์ร 

๓.๔ กำรประชำสมัพนัธก์ำรเตรยีม
ควำมพรอ้มกำรเขำ้รบักำรประเมนิ 
ITA ประจ ำปี ๒๕๖๔ ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น LINE และ Facebook 

กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ด้รบั
ขอ้มลู 

บุคลำกรทัง้
ในสว่นกลำง
และสว่น
ภูมภิำคไดร้บั
ขอ้มลูอย่ำง
ทัว่ถงึ 

    กลุ่มงำนสือ่สำร
องคก์ร 

๓.๕ กำรประชำสมัพนัธร์ำยละเอยีด
ขัน้ตอนในกระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
ในรปูแบบ infographic 

กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ดร้บั
ขอ้มลู 

บุคลำกร
ภำยใน
องคก์ร และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง
ภำยนอก 
 

    สำยบรหิำร 



๕ 

 

 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ ตวัช้ีวดัการ
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ไตรมาสท่ี ๑ 
(ม.ค.-มี.ค) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(ก.ค.-ก.ย) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ต.ค.-ธ.ค) 

ผู้รบัผิดชอบ 

 
๔. การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
๔.๑ กำรพฒันำและปรบัปรุงกำร
เปิดเผยขอ้มลูบนหน้ำเวบ็ไซต์ 

ขอ้มลูบนเวบ็ไซตไ์ดร้บั
กำรปรบัปรุงใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 

ขอ้มลูรำยไตร
มำสไดร้บักำร
ปรบัปรุง
ภำยใน ๔๕ 
วนั 

    สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๔.๒ กำรอบรมเพือ่เสรมิสรำ้ง
วฒันธรรมองคก์รดำ้นคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวนครัง้ของกำร
จดักำรอบรม 

๑ ครัง้/ปี     สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๔.๓ กำรอบรม/สมัมนำเพือ่เตรยีม
ควำมพรอ้มในกำรเขำ้รบักำร
ประเมนิ ITA ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

จ ำนวนครัง้ของกำร
จดักำรอบรม/สมัมนำ 

๑ ครัง้/ปี     สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๔.๔ กำรอบรมเกีย่วกบั
กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 

จ ำนวนครัง้ของกำร
จดักำรอบรม 

๑ ครัง้/ปี     สำยบรหิำร 

๔.๕ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ตดิตำมกำรใชจ่้ำยงบประมำณ 

จ ำนวนครัง้ของกำร
ประชุม 

๒ ครัง้/ปี     สำยบรหิำร 

๕. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และ ปรบัปรงุพฒันา 
๕.๑ กำรประชุมคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูล ITA เพือ่ตดิตำม 

จ ำนวนครัง้ของกำร
ประชุม 

๒ ครัง้/ปี     คณะกรรมกำร 
ก ำกบัดแูล ITA/



๖ 

 

 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการ ตวัช้ีวดัการ
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ไตรมาสท่ี ๑ 
(ม.ค.-มี.ค) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(ก.ค.-ก.ย) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ต.ค.-ธ.ค) 

ผู้รบัผิดชอบ 

ตรวจสอบ  และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมแผนงำน 

สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๕.๒ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำนต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูล ITA 

จ ำนวนครัง้ของกำร
ประชุม 

๒ ครัง้/ปี     คณะท ำงำน 
ITA/สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๕.๓ กำรรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมนิ ITA และขอ้เสนอแนะ 

กำรจดัท ำรำยงำน
รำยงำนสรุปผลกำร
ประเมนิ 

ภำยใน ๑ 
เดอืนหลงั
ไดร้บัขอ้มลู 

    สำยกลยุทธ์
องคก์ร 

๕.๔ กำรปรบัปรุงแนวปฏบิตักิำร
จดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติ 

กำรเผยแพร่แนว
ปฏบิตักิำรจดักำรเรื่อง
รอ้งเรยีนกำรทุจรติ 
(O29) บนเวบ็ไซต์ 

ภำยในไตร
มำส ๑/
๒๕๖๔ 

    สำยกลยุทธ์
องคก์ร/ฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคล/
ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 

๕.๕ จดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนและ
คู่มอืกำรใหบ้รกิำร 

กำรเผยแพร่คู่มอืกำร
ปฏบิตังิำน (O13) และ
คู่มอืกำรใหบ้รกิำร 
(O14) บนเวบ็ไซต์ 

ภำยในไตร
มำส ๑/
๒๕๖๔ 

    สำยกลยุทธ์
องคก์ร/สำยที่
เกีย่วขอ้ง 

 


