
 

 

 

  

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ

สำนักงาน คปภ. ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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แผนการดำเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน คปภ. 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 

กระบวนการขอยืมทรัพยสินของสำนักงาน 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

๑. สงเสริมความรู ความเขาใจใน

กระบวนการขอยืมทรัพย สิน

ของสำนักงาน 

๑. ปร ับปรุงกระบวนการขอยืม

ทรัพยสิน 

๒. จ ั ด ทำแ นว ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ใ ช

ทร ัพย ส ินของสำน ักงานที่

ชัดเจนเขาใจงาย 

๓. ประชาส ัมพันธ เผยแพรแนว

ปฏ ิบ ัต ิการใช ทร ัพย ส ินของ

สำนักงานใหบุคลากรในสาย

งานตางๆ รับทราบและเขาใจ

อยางท่ัวถึง 

๔. จัดทำแบบฟอรมใบเบิกพัสดุ/

ครุภัณฑ และแบบฟอรมใบยืม

ครุภัณฑ 

๕. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวของใหมี

ความรู  ความเขาใจ และเปด

โอกาสใหสอบถาม 

ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ 

 

มกราคม - กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 

 

กุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

กุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ 

 

ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

๒. สงเสริมความรู ความเขาใจใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

๑. จัดทำ Infographic 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางของ

สำนักงาน คปภ. ที่ชัดเจน

เขาใจงาย 

ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔ 
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มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

๒. ประชาสัมพันธเผยแพร 

Infographic กระบวนการ

จัดซื้อจัดจางใหบุคลากรภายใน

และผูเก่ียวของภายนอก

รับทราบและเขาใจอยางท่ัวถึง 

๓. อบรมผูปฏิบัติเก่ียวกับ

กระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมี

ความรูความเขาใจในระเบียบที่

เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง

เปนประจำทุกป 

มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

ดานความโปรงใสของในการจัดการขอรองเรียนการทุจริต: 

กระบวนการจัดการขอรองเรียนการทุจริตของพนักงาน 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

๓. ทบทวนกระบวนการจ ัดการ

เรื ่องรองเร ียนการทุจริตของ

สำนักงาน คปภ. 

๑. ปรับปรุงชองทางการรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริต ให

ประชาชนเขาถึงไดงายผาน

ชองทางที่หลากหลาย 

๒. จัดทำนโยบายการบริหารความ

เสี ่ยงดานทุจริตและปรับปรุง

แนวปฏิบ ัติการจ ัดการเร ื ่ อง

รองเรียนการทุจริต 

๓. เผยแพรนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงดานทุจริตและแนว

ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริตบนเว็บไซต 

มกราคม - กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 

 

 

กุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ 
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ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 

กระบวนการใชจายงบประมาณ 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

๔. สงเสริมการมสีวนรวมใน

กระบวนการติดตามการใชจาย

งบประมาณ 

๑. การประชุมคณะกรรมการ

ติดตามการใชจายงบประมาณ 

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยมี

ผูแทนจากทุกสายงานเขารวม 

๒. จัดทำรายงานการใชจายราย

เดือนและแจงใหผูรับผิดชอบ

งบประมาณทราบเพื่อติดตาม

การใชจายอยางใกลชิด 

มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน คปภ. 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

สำนักงาน คปภ. ไดดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ และจากผลการ

ประเมินฯ นั้น ในชวงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. ไดดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริต ดังนี ้

๑. กระบวนการขอยืมทรัพยสิน 

จากการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ประจำป ๒๕๖๓ สำนักงาน คปภ. จึงไดดำเนินการ

ปรับปรุงปรับปรุงกระบวนการขอยืมทรัพยสิน และจัดทำแนวปฏิบัติการใชทรัพยสินของสำนักงานที่ชัดเจนเขาใจ

งาย รวมถึงกำหนดแบบฟอรมใบเบิกพัสดุ/ครุภัณฑ และแบบฟอรมใบยืมครุภัณฑ และไดประชาสัมพันธเผยแพร

แนวปฏิบัติการใชทรัพยสินของสำนักงานใหบุคลากรในสายงานตางๆ รับทราบและเขาใจอยางทั่วถึงโดยการ 

email ถึงพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ และเปด

โอกาสใหสอบถาม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

สำนักงาน คปภ. ตระหนักดีวากระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภาครัฐมีขอกำหนดราย

ในละเอียดและมีความซับซอนในทางปฏิบัติคอนขางมาก จึงไดจัดทำ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัดจางของ
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สำนักงาน คปภ. ที่ชัดเจนเขาใจงาย และประชาสัมพันธเผยแพรInfographic กระบวนการจัดซื้อจัดจางใหบุคลากร

ภายในรับทราบและเขาใจอยางทั่วถึง ผานชองทาง Intranet สำนักงาน คปภ.  

๓. กระบวนการใชจายงบประมาณ 

- เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของ

สำนักงาน คปภ. เพ่ือรายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจำไตรมาส ๔ ของป ๒๕๖๓ 

- สายบริหาร สำนักงาน คปภ. ไดแจงเวียนการใชงบประมาณรายจาย ประจำเดือนมกราคม 

๒๕๖๔ ใหทุกสายงานรับทราบและเรงดำเนินการใชจายใหเปนไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใชจายที่

กำหนดไว และขอใหสายงาน/ฝาย/กลุมงาน ตรวจสอบงบประมาณรายจายของแตบะรายการและโครงการที่ไดขอ

ตั ้งงบประมาณไวกับงบประมาณการรายจายที่จะเบิกจายในแตละงวดวาเพียงพอหรือไม หากเพียงพอขอให

ดำเนินการจัดหางบประมาณรายจายเพ่ือรองรับกอนมีการตรวจรับหรือเบิกจาย 

- เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ไดมีการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม เรงรัด การใช

จายงบประมาณรายจายประจำป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีผูแทนจากทุกสายงานเขารวม 

๔. กระบวนการจัดการขอรองเรียนการทุจริตของพนักงาน 

เพื่อยกระดับการดำเนินงานของสำนักงานของสำนักงาน คปภ. ใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น จึงได

ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของสำนักงาน คปภ. โดยไดดำเนินการปรับปรุงชองทางการรับ

เรื่องรองเรียนการทุจริต ใหประชาชนเขาถึงไดงายผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซตหลักของสำนักงาน คปภ. 

ที ่ www.oic.or.th/suggestions ทางไปรษณีย การติดตอผูบริหารโดยตรง และกลองรับเรื ่องรองเร ียน ณ 

สำนักงาน คปภ. นอกจากนี้ ยังไดจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานทุจริตรวมถึงการปรับปรุงแนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต เพื่อสงเสริมใหมีการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตในเชิงบูรณาการ และเผยแพร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานทุจริตและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตบนเว็บไซตสำนักงาน 

คปภ. 

๕. การตรวจสอบกิจการภายใน 

ป ๒๕๖๓ ฝายตรวจสอบกิจการภายใน ไดออกตรวจสอบหนวยรับตรวจเรียบรอยแลว จำนวน   

๑๖ หนวย ดังนี้  

ลำดับที่  หนวยรับตรวจ  วันท่ีเขาตรวจสอบ  

๑.  สายวิเคราะหธุรกิจประกันภัย  ๑๔ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

๒.  ฝายกำกับธุรกิจประกันภัย  ๒๖ มีนาคม ถึง ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  

๓.  กลุมงานกำกับการลงทุนบริษัทประกันภัย  ๒๖ มีนาคม ถึง ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  

๔.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดปทุมธานี  ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

๕.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ  ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
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ลำดับที่  หนวยรับตรวจ  วันท่ีเขาตรวจสอบ  

๖.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดตราด  ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๗.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี  ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๘.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดสระแกว  ๘ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๙.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๘ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๑๐.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดระยอง  ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๑๑.  สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี  ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๑๒.  สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี)  ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  

๑๓  สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  ๑๔ ตุลาคม ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๑๔.  กลุมงานมาตรฐานผูประเมนิวินาศภัย  ๖ ตุลาคม ถึง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๑๕.  กระบวนการกำกับดูแลองคกรและบริหาร  

ความเสี่ยง  

๘ ตุลาคม ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๑๖.  การตรวจสอบ/ประเมินความเสี่ยงดาน

สารสนเทศ  

๒๓ กุมภาพันธ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  

  

 การตรวจสอบไดเนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือสรางความตระหนักรูในวัตถุประสงคของงาน

การบริหารความเสี ่ยง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพการควบคุมดวยตนเอง และบทบาทของหัวหนา

หนวยงาน ในการกำกับดูแล/สอบทาน/สอนงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง บรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานตองมีการเรียนรู มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งผลการตรวจสอบหนวยรับ

ตรวจทั้ง ๑๖ หนวย พบวา มีระบบการควบคุมภายในในภาพรวมที่เพียงพอ สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายที่กำหนดไว  

แนวทางการดำเนินงานกรณีที่พบวามีการทุจริตเกิดขึ้นภายในสำนักงาน คปภ. ฝายตรวจสอบกิจการ

ภายในจะรายงานตรงตอทานเลขาธิการ เพ่ือใหพิจารณาดำเนินการตามระเบียบของสำนักงาน คปภ. ตอไป  

 

 

 

 

 

  



-๗- 

 

 

ภาคผนวก 
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