
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
(มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 

1. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2562  
ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี 2562 และจัดท ำแผน

บริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  โดยยึดกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบของ COSO-ERM เพ่ือบ่งชี้เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรภำยในส ำนักงำน เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ
จะสำมำรถป้องกันกำรทุจริตที่อำจเกิดข้ึนได้ รวมทั้งลดผลกระทบหำกเกิดกำรทุจริตในองค์กร 

 
2. การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน  

  ในปี ๒๕๖๒ ฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน ได้ออกตรวจสอบหน่วยรับตรวจเรียบร้อยแล้ว 
จ ำนวน 23 หน่วย ดังนี้ 

ล ำดับที ่ หน่วยรับตรวจ วันที่เข้ำตรวจสอบ 
1. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสตูล ๒๕ – ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
2. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสงขลำ ๒๗ กุมภำพันธ์ – ๑ มีนำคม ๒๕๖๒ 
3. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดพัทลุง ๑๑ – ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๒ 
4. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดตรัง ๑๓ –๑๕ มีนำคม ๒๕๖๒ 
5. ส ำนักงำน คปภ.ภำค ๙ (สงขลำ) ๒๒ – ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒ 
6. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดปัตตำนี ๒๒ – ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 
7. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดยะลำ ๒๒ – ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 
8. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดนรำธิวำส ๒๒ – ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒ 
9. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดภูเก็ต ๗ – ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

10. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗ – ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
11. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดเลย ๒๙ – ๓1 พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
12. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดกำฬสินธุ์ ๑๐ – ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
13. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดสกลนคร ๑๒ – ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
14. ส ำนักงำน คปภ. จังหวัดหนองบัวล ำภู ๒๔ – ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
15. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดอุดรธำนี ๒๔ – ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
16. ส ำนักงำน คปภ.ภำค ๙ (ขอนแก่น) 8 – 12 กรกฎำคม 2562 
17. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดขอนแก่น 8 – 12 กรกฎำคม 2562 
18. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดนครศรีธรรมรำช 26 – 28 สิงหำคม 2562 
19. ส ำนักงำน คปภ.จังหวัดกระบี่ 28 – 30 สิงหำคม 2562 
20. ฝ่ำยตรวจสอบ 1  8 สิงหำคม - 31 ตุลำคม 2562  
21. กลุ่มงำนตรวจสอบ 2 8 สิงหำคม - 31 ตุลำคม 2562 
22. กลุ่มงำนตรวจสอบ 3 8 สิงหำคม - 31 ตุลำคม 2562 
23. กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

-งำนตรวจสอบ/ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ 
กุมภำพันธ-์ ธันวำคม 256๒ 



  กำรตรวจสอบได้เน้นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักรู้ในวัตถุประสงค์
ของงำน  กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภำพกำรควบคุมด้วยตนเอง และบทบำท
ของหัวหน้ำหน่วยงำน ในกำรก ำกับดูแล/สอบทำน/สอนงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้อง บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ และผู้ปฏิบัติงำนต้องมีกำรเรียนรู้ มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น ซึ่งผล
กำรตรวจสอบหน่วยรับตรวจทั้ง 23 หน่วย พบว่ำ มีระบบกำรควบคุมภำยในในภำพรวมที่เพียงพอ สำมำรถ
ด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

  แนวทำงกำรด ำเนินงำนกรณีที่พบว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นภำยในส ำนักงำน คปภ. ฝ่ำย
ตรวจสอบกิจกำรภำยในจะรำยงำนตรงต่อท่ำนเลขำธิกำร เพ่ือให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมระเบียบของ
ส ำนักงำน คปภ. ต่อไป 
 
3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรใน ส ำนักงำน คปภ. มีทัศนคติ ค่ำนิยม  
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม จึงด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
แก่บุคลำกร เรื่อง”ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องกำร” ผ่ำน Intranet และ Line  
 
4. เปิดช่องทางให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต 

เพ่ือเปิดช่องทำงให้ผู้รับบริกำร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถให้ควำมเห็น หรือแจ้ง 
เบำะแสที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตมำยังส ำนักงำน คปภ. ได้สะดวก จึงเปิดช่องทำงให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ทุจริตให้แจ้งรำยละเอียดผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ ส ำนักงำน คปภ. ไดท้ี่ www.oic.or.th/suggestions 
 
5. การก ากับและติดตาม 

เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตว่ำมีควำม 
เหมำะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภำพสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อำจเกิดข้ึนได้ จึงก ำหนดให้ 
ผู้บังคับบัญชำสำยงำนต้องควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ 
ข้อกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด   

 
 

http://www.oic.or.th/suggestions

