
รายงานผลการด าเนินการป้องกันทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 

ส านักงาน คปภ. 

โครงการ / กิจกรรม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม             
แก่พนักงาน ส านักงาน คปภ. เช่น การท าบญุ         
ตักบาตร การฟังบรรยายธรรมะ และกจิกรรม         
ที่เกี่ยวข้องกบัสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

- จัดกิจกรรมท าบุญตกับาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ และร่วมรบัฟังพระธรรมเทศนาจาก
ท่านพระศรีธรรมภาณี วัดประยูรวงศาวาส เมือ่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการด้านกฎหมายฯ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนส านักงาน เข้าร่วมพิธีมหามงคล
บ าเพ็ญพระราชกุศลอทุิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
- จัดกิจกรรมท าบุญตกับาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์) เมือ่วันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ และเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้แทนส านักงาน เข้าร่วมพิธีศาสนามหา
มงคล ๕ ศาสนา เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเดจ็พระบูรพมหากษัตริยาธิราช เมื่อ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
- ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนส านักงาน เข้าร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๘ รูป   เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี  
บรมราชาภิเษก ณ กระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
- เลขาธิการ น าคณะผู้บรหิารระดบัสงู บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมือ่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ และผูบ้รหิารเป็นผู้แทนส านักงาน เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ เมื่อวันที่ ๓ มถุินายน ๒๕๖๒ 
- เลขาธิการ น าคณะผู้บรหิารระดบัสงู บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

สายบริหาร 



โครงการ / กิจกรรม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
นางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
- เลขาธิการ และพนักงาน ร่วมท าบญุตักบาตร เพื่อถวายเปน็พระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมือ่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ และพนักงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีท าบญุตักบาตร เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติพ์ระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพระพันปหีลวง ณ กระทรวงการคลัง 
- ส านักงาน คปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี ๒๕๖๒ ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง  
จ.สงิหบ์ุรี โดยมียอดท าบญุรวม 6.2 ล้านบาท เมือ่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

2) เข้าร่วมกจิกรรมงานวันต่อต้าน คอร์รัปชัน
สากล "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต" 

ผู้บริหารส านักงาน คปภ. เข้าร่วมกจิกรรมงานวันต่อต้าน คอร์รปัชันสากล "Zero Tolerance 
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ 6     
เมืองทองธานี 

 

3) การพฒันาความรู้และศักยภาพส าหรับ
พนักงานใหม่เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
 

จัดบรรยายพเิศษ หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน ให้แก่พนักงานใหม่ จ านวน 70 คน 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ สโุกศล เพื่อปลูกฝัง สร้างแนวคิดและ
พฤติกรรมการท างานทีเ่ช่ือมโยงกับค่านิยมองค์กรในการเปน็องค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้การ
คอร์รปัช่ัน 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

4) เผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับส านักงาน 
คปภ. ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2550 และ
ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน พ.ศ. 
2557  

เผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2550 และระเบียบ
ส านักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2557 ใน 
Intranet เพื่อให้พนกังานทุกคน สามารถเข้าไปศึกษาเพื่อรบัทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ดังกล่าวและใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท างาน 
 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

5) ด าเนินการการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าป ี

น าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เผยแพรผ่่านเว็บไซตส์ านักงาน คปภ. เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้
สามารถตรวจสอบได ้

สายบริหาร 



โครงการ / กิจกรรม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6) จัดท าการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าป ี

สายบริหารได้รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2562 เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สามารถ
ตรวจสอบได ้

สายบริหาร 

7) การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ๒๕๖๒  

ได้เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามแผนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 
จ านวน 18 หน่วยรับตรวจ เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการ
บรหิารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากบัดูแลอย่างเปน็ระบบ 

ฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายใน 

8) การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรแหง่ความ
โปรง่ใส  
 

ด าเนินการเผยแพร่นโยบาย no gift policy ให้แก่พนักงานในองค์กร และบุคคลภายนอก
รับทราบ  โดยการปิดประกาศในส านักงาน และเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ส านักงาน คปภ. และสือ่
โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook  Line  เพื่อเป็นการขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเว้นการ
ให้ของขวัญ ของก านลั และของที่ระลึกแกผู่้บริหารและพนักงานในองค์กร ในช่วงเทศกาลหรือ
โอกาสต่างๆ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้แก่ผูบ้รหิารและพนกังานในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
หวังผลประโยชน์ตอบแทน 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

9) จัดให้มีช่องทางในการรบัแจง้เบาะแสด้านการ
ป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 

มีช่องทางการรับแจง้เบาะแสฯการทจุริต ผ่านทางจดหมาย อีเมล์ สายด่วน 1186 การแจ้ง
ด้วยตนเอง และผ่านเว็บไซตส์ านักงาน คปภ. 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

10) การส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผูร้ับบริการต่อส านกังาน คปภ. ซึง่แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านความเป็นธรรม  
 ด้านคุณภาพการให้บรกิาร  
 ด้านการเข้าถึงการใหบ้ริการ 

ผลส ารวจภาพรวมความพึงพอใจของผูร้ับบริการประจ าปี ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ 93.20         
ซึ่งแบง่การส ารวจความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านความเป็นธรรม ได้แก่ การให้บริการด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อยู่ทีร่ะดับพึงพอใจมากทีสุ่ด ที่รอ้ยละ ๙3.0๐   

 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ กระบวนการ  ข้ันตอนการให้บริการ บุคลากร  
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ สถานที่และการบริการที่ได้รบั อยู่ที่ระดับพึงพอใจมากที่สุดที่ร้อยละ     
๙3.6๐  

 ด้านการเข้าถึงการใหบ้ริการ ได้แก่ ช่องทางการใหบ้ริการ และความสะดวกในการ 
ติดต่อรับบริการ อยู่ที่ระดับพงึพอใจมาก ทีร่้อยละ 92.2๐  

สายกลยทุธ์องค์กร 

 


