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ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งทำหนา้ที่
กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาซึ่งบั่นทอนสั่งคม
ไทยแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยด้วย จึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง  
ทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั ้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นำผลการประเมินและข้อแนะนำที่ได้รับมาพัฒนาการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการด้าน
การป้องกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำแผนการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านการทุจริต และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนรวมของ
บุคลากรในทุกระดับ 
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วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการ
ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมในการป้องกันการทุจริต 

๒. เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในองค์กร 
๓. เพ่ือสร้างกลไกป้องกันยับยั้งการทุจริต และวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
๔. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดการ
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.-มี.ค) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(ก.ค.-ก.ย) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ต.ค.-ธ.ค) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การกำกับดูแลและนโยบาย 
๑.๑ รายงานผลการประเมินปี 2564 ต่อ
คณะกรรมการกำกับดูแล ITA และกำหนด
แนวทางในการดำเนินงานในปี 2565  

การนำเสนอผล
การประเมินปี 
2564 และ
แนวทางในการ
ดำเนินงานในปี 
2565 

ภายใน มี.ค. 
๖5 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

๑.๒ คณะทำงาน ITA กำหนดแผนงานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.  
ปี 2565 

การประชุม kick 
off ITA 2565 

ภายใน มี.ค. 
๖5 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

2. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
๒.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

จำนวนกิจกรรม อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ปี 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากสำนักงาน คปภ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ได้คะแนน
ตั้งแตร่ะดับ 
๔ ขึ้นไป 

    1.5 ล้านบาท สายกลยุทธ์
องค์กร 

๒.๓ การแต่งตั้ง ITA Agent ประจำทุกสายงาน  จำนวน ITA 
Agent 

สายละ ๕ 
คน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร/ทุกสาย
งาน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดการ
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.-มี.ค) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(ก.ค.-ก.ย) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ต.ค.-ธ.ค) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
๓.๑  การมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสประจำปี ๒๕๖5 

จำนวนครั้ง อย่างน้อย    
๑ ครั้ง/ปี 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

๓.2 การประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift 
Policy ผ่านช่องทางต่างๆ 

จำนวนครั้ง อย่างน้อย    
๒ ครั้ง/ปี 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงานสื่อสาร
องค์กร 

4. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
๔.๑ การพัฒนาและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
บนหน้าเว็บไซต์ 

ข้อมูลบนเว็บไซต์
ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

ข้อมูลราย
ไตรมาส
ได้รับการ
ปรับปรุง
ภายใน ๔๕ 
วัน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

๔.๒ การอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

จำนวนครั้งของ
การจัดการอบรม 

๑ ครั้ง/ปี     5,000 บาท สายกลยุทธ์
องค์กร 

๔.๓ การอบรม/สัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖5 

จำนวนครั้งของ
การจัดการ
อบรม/สัมมนา 

๑ ครั้ง/ปี     ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

๔.๔ การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

จำนวนครั้งของ
การจัดการอบรม 

๑ ครั้ง/ปี     ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายบริหาร 

๔.๕ การประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 

จำนวนครั้งของ
การประชุม 

๒ ครั้ง/ปี     ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายบริหาร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดการ
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.-มี.ค) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(ก.ค.-ก.ย) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ต.ค.-ธ.ค) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 5. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และ ปรับปรุงพัฒนา 
๕.๑ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ITA 
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ  และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่างๆ ตามแผนงาน 

จำนวนครั้งของ
การประชุม 

๒ ครั้ง/ป ี     ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะกรรมการ 
กำกับดูแล ITA/
สายกลยุทธ์
องค์กร 

 


