
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2562 ส านักงาน คปภ. 

เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 3 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

ผู้รับผิดชอบ 

1) การประกาศเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

จ านวนครั้งของการ
ประกาศเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

1 ครั้ง ด าเนินการจัดท าร่าง
ประกาศเจตจ านง
สุจรติของเลขาธิการ 
ก่อนเสนอสาย
กฎหมายตรวจทาน 

เผยแพร่ประกาศ
เจตจ านงสจุริตของ
เลขาธิการในรูปแบบ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ภายใน
ส านักงาน และ
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์
ส านักงาน คปภ. 

  สายกลยุทธ์
องค์กร 

2) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงาน ส านักงาน คปภ. 
เช่น การท าบุญตักบาตร การ
ฟังบรรยายธรรมะ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

จ านวนกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

4 ครั้ง - จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม ่
และร่วมรับฟังพระ
ธรรมเทศนาจากท่าน
พระศรีธรรมภาณี วัด
ประยรูวงศาวาส   
เมื่อวันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการ       
ด้านกฎหมายฯ และ
เจ้าหน้าท่ี เป็นผูแ้ทน
ส านักงาน เข้าร่วมพิธี
มหามงคลบ าเพ็ญพระ

- จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรเนื่องใน
โอกาสวันปีใหมไ่ทย 
(สงกรานต์) เมื่อวันท่ี 
๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการ ด้าน
ตรวจสอบ และ
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้แทน
ส านักงาน เข้าร่วมพิธี
ศาสนามหามงคล ๕ 
ศาสนา เพื่อน้อมร าลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ
สมเด็จพระบรูพมหา
กษัตริยาธิราช เมื่อ

  สายบริหาร 



โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 3 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

ผู้รับผิดชอบ 

ราชกุศลอุทิศถวาย 
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช บรมนาถ
บพิตร เมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

วันท่ี ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๒ 
- ผู้ช่วยเลขาธิการ  
สายคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ และ
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้แทน
ส านักงาน เข้าร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์ ๖๘ รูป   
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี  
บรมราชาภิเษก ณ 
กระทรวงการคลัง  
เมื่อวันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
- เลขาธิการ น าคณะ
ผู้บริหารระดับสูง 
บันทึกเทปถวายพระ
พรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินี ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
เมื่อวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการด้าน



โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 3 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบ และ
ผู้บริหารเป็นผู้แทน
ส านักงาน เข้าร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร 
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ เมื่อวันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

3) จัดท านโยบาย/มาตรการ 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 

จ านวนมาตรการ 
เพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต 

ไม่น้อยกว่า 
๔ 

มาตรการ 

ศึกษานโยบาย/
มาตรการที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานอื่น 

ด าเนินการจัดท า
มาตรการภายในฯ ๔ 
มาตรการ เสนอต่อ
เลขาธิการ 

  สายกลยุทธ์
องค์กร/ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 
๔) ประชุมคณะท างาน
ประเมินคุณธรรมและ    
ความโปร่งใส 

จ านวนครั้งการจัด
ประชุมคณะท างาน
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

๒ ครั้ง เตรียมการและร่าง
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 
 
 
 

จัดประชุมคณะท างาน
ฯ จ านวน ๒ ครั้ง     
ในวันท่ี 5 และ 21 
มิ.ย. 62 

  สายกลยุทธ์
องค์กร 



โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 3 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕) การพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพส าหรับพนักงานใหม่ 
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม   
 

ร้อยละของพนักงาน
ใหม่ที่เข้ารับฟังการ
อบรม 

ร้อยละ 
90 

จัดบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ท างาน ให้แก่พนักงาน
ใหม่ จ านวน 70 คน 
เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เดอะ สโุกศล 

-   ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 

๖) เผยแพร่กฎระเบียบ 
ข้อบังคับส านักงาน คปภ.   
ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 
2550 และระเบียบ
ส านักงาน คปภ. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของพนักงาน 
พ.ศ. 2557 

การเผยแพร่
กฎระเบียบฯ         
ใน Intranet  

1 ครั้ง เผยแพร่กฎระเบียบ 
ข้อบังคับส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการ
พนักงาน พ.ศ. 2550 
และระเบียบส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
พนักงาน พ.ศ. 2557 
ใน Intranet เพื่อให้
พนักงานทุกคน 
สามารถเข้าไปศึกษา
เพื่อรับทราบ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ดังกล่าวและใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการ
ท างาน 
 

   ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 



โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 3 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

ผู้รับผิดชอบ 

๗) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตให้แก่
พนักงานในองค์กร 

เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตแก่
พนักงาน 

๑ ครั้ง - ด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต    
แก่พนักงาน เรื่อง   
“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทย
ต้องการ” ผ่าน 
Intranet และ Line 
รอบรั้ว คปภ. 

  กลุ่มงาน
สื่อสาร
องค์กร 

8) ด าเนินการการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี 

จ านวนการเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี 

๑ ครั้ง น าแผนการจดัซื้อจัด
จ้างประจ าปี เผยแพร่
ผ่านเว็บไซตส์ านักงาน 
คปภ. 

ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

  สายบริหาร 

9) จัดท าการรายงานผล   
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี    
ที่ผ่านมา 

จ านวนการเผยแพร่
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีที่  
ผ่านมา 

๑ ครั้ง รวบรวมข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
ที่ผ่านมา 

น ารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
ที่ผ่านมาเสนอต่อ
เลขาธิการ 

  สายบริหาร 

10) การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร โดยมีการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และ
การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 

ร้อยละของงานที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ
เทียบกับแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 
๙๐ 

ได้เข้าตรวจสอบหน่วย
รับตรวจตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ คือ 
ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดสตลู สงขลา 
พัทลุง และตรัง 

   ฝ่าย
ตรวจสอบ
กิจการ
ภายใน 



โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 3 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

ผู้รับผิดชอบ 

11) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

จ านวนการเผยแพร่ 
ค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กร   
ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

๒ ครั้ง เผยแพร่นโยบาย no 
gift policy ให้แก่
พนักงานในองค์กร 
และบุคคลภายนอก
รับทราบ โดยการปดิ
ประกาศในส านักงาน
และลงในเว็บไซต์
ส านักงาน คปภ. 

-   ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 

12) จัดให้มีช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสด้านการ
ป้องกันและการปราบปราม
การทุจริต 

จ านวนช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแส
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
เช่น จดหมาย 
เว็บไซต์ อีเมล์      
สายด่วน 1186 
และการแจ้งด้วย
ตนเอง 

5 ช่องทาง มีช่องทางการรับแจ้ง
เบาะแสฯการทุจริต 
ผ่านทางจดหมาย 
อีเมล์ สายด่วน 
1186 และการแจ้ง
ด้วยตนเอง 

พัฒนาช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ผ่านเว็บไซตส์ านักงาน 
คปภ. 

  ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 

๑3) การส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อส านักงาน คปภ. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
ส านักงาน คปภ. 

ร้อยละ  
๘6 - 90 

ผลส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ประจ าปี ๒๕๖๑ อยู่ท่ี

ร้อยละ 92.20 

รอผลการส ารวจจาก
บริษัทฯผูร้ับจ้าง ซึ่งจะ
ส่งผลใหภ้ายในเดือน
ก.ค. 62 

  สายกลยุทธ์
องค์กร 

 


