
 
 
 

  

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
สำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

https://www.oic.or.th/sites/default/files/file_download/29aenwptibatieruuengrngeriiynthucchrit.pdf
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แผนการดำเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน คปภ. 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 
กระบวนการขอยืมทรัพย์สินของสำนักงาน 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
๑. ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจใน

กระบวนการขอยืมทรัพย์สิน
ของสำนักงาน 

๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนว
ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ
สำนักงานให้บุคลากรในสายงาน
ต่างๆ รับทราบและเข้าใจอยา่ง
ทั่วถึง 

๒. เผยแพร่จัดทำแบบฟอร์มใบเบิก
พัสดุ/ครุภัณฑ์ และแบบฟอร์ม
ใบยืมครุภัณฑ์ ใน intranet 

๓. อบรมบุคลากรที่เกี ่ยวข้องให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ และเปิด
โอกาสให้สอบถาม 

สายบริหาร 
มกราคม– ธันวาคม 256๕ 
(ดำเนินการแลว้เสร็จ  
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕) 
 

 
ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
๒. ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ

ทุจริต ของหนว่ยงานประจำปี
งบประมาณ 2565 สำหรับ
โครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุด 

๒. เผยแพร ่Infographic 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงาน คปภ. ที่ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย ใน intranet 

๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
Infographic กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรภายใน

สายกลยุทธ์องค์กร 
มกราคม– ธันวาคม 256๕ 
(ดำเนินการแลว้เสร็จ  
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕) 
สายบริหาร 
มกราคม– ธันวาคม 256๕
(ดำเนินการแลว้เสร็จ  
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕) 
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มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
และผู้เกี่ยวข้องภายนอก
รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง 

๔. อบรมผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นประจำทุกปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านความโปร่งใสของในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต: 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของพนักงาน 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
๓. ทบทวนกระบวนการจัดการ

เรื ่องร้องเรียนการทุจริตของ
สำนักงาน คปภ. 

1. ปรับปรุงนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านทุจริตและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
 
๒ . เผยแพร่นโยบายการบริหาร

ความเสี ่ยงด้านทุจริตและแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตบนเว็บไซต์ 

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 
(สายกลยุทธ์องค์กร) 

มกราคม - กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ  

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕) 

มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ 
(ดำเนินการแลว้เสร็จ  

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕) 
 

 
ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 
กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
๔. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมใน

กระบวนการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ  

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๕) 
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มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยมี
ผู้แทนจากทุกสายงานเข้าร่วม 

2. จัดทำรายงานการใช้จ่ายราย
เดือนและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณทราบเพื่อติดตาม
การใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด 

 

มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ 
(ดำเนินการแลว้เสร็จ  
เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๕) 

 
 

 
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน คปภ. 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และจากผลการ

ประเมินฯ นั้น ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต ดังน้ี 

๑. กระบวนการขอยืมทรัพย์สิน 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการ

เผยแพร่กระบวนการขอยืมทรัพย์สิน และจัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน รวมถึงแบบฟอร์มใบเบิก
พัสดุ/ครุภัณฑ์ และแบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ ให้บุคลากรในสายงานต่างๆ รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถงึได้เผยแพร่
ผ่านช่องทาง Intranet สำนักงาน คปภ. 

๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
สำนักงาน คปภ. ตระหนักดีว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีข้อกำหนดราย

ในละเอียดและมีความซับซ้อนในทางปฏิบัติค่อนข้างมาก จึงได้จัดทำ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงาน คปภ. ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้
บุคลากรภายในรับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทาง Intranet สำนักงาน คปภ.  

นอกจากนี้ ได้จัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๕ 
ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำหนด และรายงาน
ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๓. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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- เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามงบประมาณของ
สำนักงาน คปภ. เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนจากทุกสาย
งานเข้าร่วม 

- สายบริหาร สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งเวียนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกสายงานรับทราบและเร่งดำเนินการใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ และขอให้สายงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน  ตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายของแต่บะรายการและโครงการที่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้กับงบประมาณการรายจ่ายที่จะ
เบิกจ่ายในแต่ละงวดว่าเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอขอให้ดำเนินการจัดหางบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับก่อนมี
การตรวจรับหรือเบิกจ่าย 

๔. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของพนักงาน 
เพื่อยกระดับการดำเนินงานของสำนักงานของสำนักงาน คปภ. ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น จึงได้

ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน คปภ. โดยได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงด้านทุจริตรวมถึงการปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตในเชิงบูรณาการ และเผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. 

๕. การตรวจสอบกิจการภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบในปี 2564 ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยในปี ๒๕๖๔ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ได้ออกตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจ จำนวน 13 หน่วย ดังน้ี 
 

ลำดับที ่ หน่วยรับตรวจ วันที่เข้าตรวจสอบ 

1.  กระบวนงานให้ความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
และอัตราเบี้ยประกันชีวิต 

วันที่ ๙ มีนาคม - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

2.  กระบวนการกำกับดูแลองค์กรและบริหารความเสี่ยง วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

3.  กระบวนงานมาตรฐานเงินกองทุนบริษัทประกันภัยและ
มาตรฐานนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

4.  กระบวนงานประกันภัยต่อ วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

5.  กระบวนงานใบอนุญาตคนกลางประกันภัย วันที่ ๑๕ มีนาคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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ลำดับที ่ หน่วยรับตรวจ วันที่เข้าตรวจสอบ 

6.  สํานักงาน คปภ.ภาค ๒ (นครสวรรค์) วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

7.  สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค ์ วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

8.  สำนักงาน คปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 16 - 20 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

9.  สำนักงาน คปภ.จังหวัดหนองคาย วันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

10.  สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

11.  สํานักงาน คปภ.เขตท่าพระ  วันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

12.  สํานักงาน คปภ.เขตบางนา วันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

13.  การตรวจสอบ/ประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ  

 1) ระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ISO27001 

วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 

 2) ระบบรับแบบและวิเคราะห์รายงานการจัดทำการรับ
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 
(Reinsurance System)   

วันที่ 6 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 

 3) ระบบงานทะเบียนตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (AG 
System) 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2564 

 4) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบฐานข้อมูล
สำนักงาน คปภ. (Database) 

วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2564 

 5) การประเมินความมั่นคงปลอดภัยตามแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ สำนักงาน คปภ. (OIC Information 
Security Policy)  

วันที่ 11 ตลุาคม 2564  ถงึวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 

  
 การตรวจสอบได้เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในวัตถุประสงค์ของงาน

การบริหารความเสี่ยง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพการควบคุมด้วยตนเอง และบทบาทของหัวหน้า
หน่วยงาน ในการกำกับดูแล/สอบทาน/สอนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเรียนรู้ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งผลการตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจทั้ง ๑๖ หน่วย พบว่า มีระบบการควบคุมภายในในภาพรวมที่เพียงพอ สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว ้ 

แนวทางการดำเนินงานกรณีที่พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นภายในสำนักงาน คปภ. ฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายในจะรายงานตรงต่อท่านเลขาธิการ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบของสำนักงาน คปภ. ต่อไป  
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