
รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินการป้องกนัการทุจริตประจ าปี เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงาน คปภ. 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 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 

การจัดท าและ
ประกาศเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

การ
เผยแพร่
ประกาศ
เจตจ านง

สุจริต 

ด าเนินการจัดท าร่าง
ประกาศเจตจ านง
สุจริตของเลขาธิการ 
ก่อนเสนอสาย
กฎหมายตรวจทาน 

เผยแพร่ประกาศ
เจตจ านงสุจริตของ
เลขาธิการในรูปแบบ
ภาษาไทย ภายใน
ส านักงาน และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ส านักงาน คปภ. 

- - สายกลยทุธ์
องค์กร 

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

จ านวนกิจกรรมเพือ่
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

4 ครั้ง - จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรเน่ืองใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
และร่วมรับฟังพระ
ธรรมเทศนาจากท่าน
พระศรีธรรมภาณี วัด
ประยูรวงศาวาส   
เม่ือวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการ       
ด้านกฎหมายฯ และ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทน
ส านักงาน เข้าร่วมพิธี
มหามงคลบ าเพ็ญพระ
ราชกุศลอุทิศถวาย 

- จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรเน่ืองใน
โอกาสวันปีใหม่ไทย 
(สงกรานต์) เม่ือวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการ ด้าน
ตรวจสอบ และ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน
ส านักงาน เข้าร่วมพิธี
ศาสนามหามงคล ๕ 
ศาสนา เพื่อน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระบูรพมหา
กษัตริยาธิราช เม่ือ
วันที่ ๒๔ เมษายน 

- เลขาธิการ น า
คณะผู้บริหาร
ระดับสูง บันทึกเทป
ถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในโอกาส
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง เม่ือ

- ส านักงาน คปภ. 
ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน
ประจ าปี ๒๕๖๒    
ณ วัดพิกุลทอง      
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 
โดยมียอดท าบุญ
รวม 6.2 ล้านบาท 
เม่ือวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

สายบริหาร 



โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 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 

พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เม่ือวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒๕๖๒ 
- ผู้ช่วยเลขาธิการ  
สายคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ และ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน
ส านักงาน เข้าร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์ ๖๘ รูป   
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี  
บรมราชาภิเษก ณ 
กระทรวงการคลัง  
เม่ือวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
- เลขาธิการ น าคณะ
ผู้บริหารระดับสูง 
บันทึกเทปถวายพระ
พรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินี ในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
เม่ือวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการด้าน
ตรวจสอบ และ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
- เลขาธิการ และ
พนักงาน ร่วมท าบุญ
ตักบาตร เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล 
เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เม่ือวันที่ 
๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
- รองเลขาธิการด้าน
ตรวจสอบ และ
พนักงาน เป็นผู้แทน
เข้าร่วมพิธีท าบุญตัก
บาตร เน่ืองในวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 
พรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง ณ 
กระทรวงการคลัง 



โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 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 

ผู้บริหารเป็นผู้แทน
ส านักงาน เข้าร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร 
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ เม่ือวันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

3) จัดท านโยบาย/มาตรการ 
เพื่อสง่เสรมิความโปร่งใสและ
ป้องกันการทจุริต 

จ านวนมาตรการ 
เพื่อสง่เสรมิความ
โปรง่ใสและป้องกัน
การทจุริต 

ไม่น้อยกว่า 
๔ 

มาตรการ 

ศึกษานโยบาย/
มาตรการที่เก่ียวข้อง
จากหน่วยงานอ่ืน 

ด าเนินการจัดท า
มาตรการภายในฯ ๗ 
มาตรการ เสนอต่อ
เลขาธิการ 

เลขาธิการเห็นชอบ
มาตรการภายในฯ 7 
มาตรการ และเวียน
แจ้งพนักงานใน
องค์กร และเผยแพร่
ลงเว็บไซต์ส านักงาน 
คปภ. 

เผยแพร่มาตรการ
ภายในฯ 7 
มาตรการ ลง
เว็บไซต์ส านักงาน 
คปภ. 

สายกลยทุธ์
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     
ในวันที่ 5 และ 21 
มิ.ย. 62 

- - สายกลยทุธ์
องค์กร 

๕) การพฒันาความรู้และ
ศักยภาพส าหรับพนักงานใหม่ 

ร้อยละของพนักงาน
ใหม่ทีเ่ข้ารับฟังการ

ร้อยละ 
90 

จัดบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ คุณธรรม
จริยธรรมในการ

- - - ฝ่าย
ทรัพยากร



โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 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 

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม   
 

อบรม ท างาน ให้แก่พนักงาน
ใหม่ จ านวน 70 คน 
เม่ือวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล 

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 

เผยแพร่ระเบียบผ่าน
อินทราเนต 

- - ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 

๗) เผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกบั
การต่อต้านการทุจริตให้แก่
พนักงานในองค์กร 

เผยแพร่ข้อมลู
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทจุริตแก่

๑ ครั้ง - ด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลเก่ียวกับการ
ต่อต้านการทุจริต    
แก่พนักงาน เรื่อง   

- เผยแพร่ข้อมูลข้อมูล 
No Gift Policy 
ให้แก่พนักงานใน
องค์กรผ่านไลน์   

กลุ่มงาน
สื่อสาร
องค์กร 



โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 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 

พนักงาน “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทย
ต้องการ” ผ่าน 
Intranet และ Line 
รอบรั้ว คปภ. 

รอบรั้ว คปภ.  

8) ด าเนินการการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าป ี

จ านวนการเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าป ี

๑ ครั้ง น าแผนการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปี 2562
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ส านักงาน คปภ. 

- - น าแผนการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปี 2563
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ส านักงาน คปภ. 

สายบริหาร 

9) จัดท าการรายงานผล   
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี    
ที่ผ่านมา 

จ านวนการเผยแพร่
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีที่  
ผ่านมา 

๑ ครั้ง รวบรวมข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
ที่ผ่านมา 

น ารายงานผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
ที่ผ่านมาเสนอต่อ
เลขาธิการ 

- รวบรวมข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

สายบริหาร 

10) การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ๒๕๖๒ เพือ่ให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร โดยมีการบรหิาร
ความเสี่ยง การควบคุม และ
การก ากบัดูแลอยา่งเปน็ระบบ 

ร้อยละของงานที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ
เทียบกับแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 
๙๐ 

ได้เข้าตรวจสอบหน่วย
รับตรวจตามแผนที่
ก าหนดไว้ คือ 
ส านักงาน คปภ. 
จังหวัดสตูล สงขลา 
พัทลุง และตรัง 

ได้เข้าตรวจสอบหน่วย
รับตรวจตามแผนที่
ก าหนดไว้ จ านวน ๑๓ 
หน่วยรับตรวจ 

ได้เข้าตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
จ านวน ๑9 หน่วย
รับตรวจ 

ได้เข้าตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งสิ้น 2๓ 
หน่วยรับตรวจ    
(คิดเป็นร้อยละ 
100) 

ฝ่าย
ตรวจสอบ
กิจการ
ภายใน 

11) การเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

จ านวนการเผยแพร่ 
ค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมองค์กร   ใน
การปฏิบตัิงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต 

๒ ครั้ง เผยแพร่นโยบาย no 
gift policy ให้แก่
พนักงานในองค์กร 
และบุคคลภายนอก
รับทราบ โดยการปิด

- - - ผู้บริหารส านักงาน 
คปภ. เข้าร่วม
กิจกรรมงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล “Zero 

ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 



โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 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 

ประกาศในส านักงาน
และลงในเว็บไซต์
ส านักงาน คปภ. 

Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 
- จัดกิจกรรม CSR 
สัมมนาองค์กร
ประจ าปี 
“สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ก้าว
ไกล สู่อนาคต” 

12) จัดให้มีช่องทางในการ
รับแจง้เบาะแสด้านการ
ป้องกันและการปราบปราม
การทจุริต 

จ านวนช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
เช่น จดหมาย เวบ็ไซต ์
อีเมล์ สายด่วน 1186 
และการแจ้งด้วย
ตนเอง 

5 ช่องทาง มีช่องทางการรับแจ้ง
เบาะแสฯการทุจริต 
ผ่านทางจดหมาย 
อีเมล์ สายด่วน 
1186 และการแจ้ง
ด้วยตนเอง 

พัฒนาช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน 
คปภ. 

มีช่องทางการรับ
แจ้งเบาะแสฯการ
ทุจริต จ านวน 5 
ช่องทาง ผ่านทาง
จดหมาย อีเมล์   
สายด่วน 1186 
การแจ้งด้วยตนเอง 
และผ่านเว็บไซต์
ส านักงาน คปภ. 

- ฝ่าย
ทรัพยากร

บุคคล 

๑3) การส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็นของ
ผู้รบับรกิารต่อส านักงาน คปภ. 

ระดับความพงึพอใจ
ของผูร้ับบริการต่อ
ส านักงาน คปภ. 

ร้อยละ  
๘6 - 90 

ผลส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ประจ าปี ๒๕๖๑ อยู่ที่

ร้อยละ 92.20 

รอผลการส ารวจจาก
บริษัทฯผู้รับจ้าง ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ภายในเดือน
ก.ค. 62 

ผลส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับ 
บริการรอบ ๖ เดือน 
ประจ าปี ๒๕๖2 อยู่
ที่ร้อยละ 92.๖๐ 

รอผลการส ารวจ
รอบ ๑๒ เดือน ปี 
๒๕๖๒ จากบริษัทฯ
ผู้รับจ้าง อยู่ที่ร้อย
ละ 93.2๐ 

สายกลยทุธ์
องค์กร 

 


