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รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันการทุจริตของสำนักงาน คปภ. 
รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖5 (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖5) 

............................. 
 
สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยได้ดำเนิน การตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
 
มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ  

1. การกำกับดูแลและนโยบาย 
1.1 รายงานผลการประเมินปี 2564 ต่อคณะกรรมการกำกับดูแล ITA และกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงานในปี 2565  
 ผู ้ช ่วยเลขาธ ิการสายกลยุทธ์องค์กร ได ้รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564  

ต่อคณะกรรมการกำกับดูแล ITA ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ ในที่ประชุม 
Morning Brief เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 และท่ีประชุมได้รับทราบพร้อมกับแนวทางการเตรียมความพร้อม
สำหรับการเข้ารับการประเมินในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยการประเมินใน 3 ส่วนได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) การร ับร ู ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสี ย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 
1.2 คณะทำงาน ITA กำหนดแผนงานในการขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ปี 2565 
 คณะทำงาน ITA ได้ประชุม kick off การเพื่อกำหนดแผนงานในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ปี 2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565  
เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้เน้นย้ำที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร โดย
ขอความร่วมมือสายงาน/หน่วยขึ้นตรงเลขาธิการ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลและ
ลิ้งค์ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ในส่วนที่สายงาน/หน่วยขึ้นตรงฯ ได้รับผิดชอบอยู่ ให้มีข้อมูลที่
อัพเดทและสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และการกำหนดนโยบาย No Gift Policy ซึ่งเป็นหัวข้อการประเมินที่
กำหนดเพ่ิมเติมในการประเมินในส่วน OIT ปี 2565 
 

๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
๒.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป 
และพิธีไหว้ศาลพระนารายณ์ ศาลเจ้าแม่ตะเคียน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็น
สิริมงคล สร้างขวัญ และกำลังใจ โดยมีผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
พร้อมเพรียง ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงาน คปภ.    
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ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้อวยพรปีใหม่ พร้อมมอบนโยบายให้กับพนักงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Microsoft Teams ในตอนหนึ่งว่า ในปี 2565 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทาย
ต่อการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้
ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการระบบประกันภัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในมิติต่างๆ  
ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงต้องยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง และความเป็นธรรม ตลอดจนต้องช่วยเร่งกอบกู้
ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันแก่ระบบประกันภัยของไทย 

 

 
 

๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงาน คปภ. 

  
 
 
 

สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีการสำรวจความ    
พึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงาน คปภ. เป็นประจำทุก
ปี เพื ่อนำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 

โดยในปี ๒๕๖4 ได้ทำสรุปการผลการสำรวจผู้
เข้ารับบริการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้เปิดเผยสรุปผลการการ
สำรวจบนหน้าเว็บไซต์หลักของสำนักงาน คปภ. ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ซึ่งสรุปผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
พ ิ จารณาประเด ็นว ัดความพ ึ งพอ ใจท ั ้ ง  ๓  ด ้ าน  ซ่ึ ง
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึง และ
ด้านความเป็นธรรม ผู้รับบริการสำนักงาน คปภ. โดยรวมมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับ ๔.๖6 คะแนน (ร้อยละ ๙3.๒๐) 
ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” 
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๒.๓ การแต่งตั้ง ITA Agent ประจำทุกสายงาน 
เพ่ือให้การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน คปภ. เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้แต่ละสายงานแต่งตั้ง ITA Agent จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 
เพื่อเป็นผู้แทนสายงานในการเข้าร่วมกิจกรรม ประสานงาน เผยแพร่ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งได้จัดให้มีการอบรม ITA Agent ขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5 โดยเชิญ
วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยาย  

 
๓. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

๓.๑ การมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖5 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ได้สื ่อสารนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖5  

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Official account ของสำนักงาน คปภ. และ LINE รอบรั้ว คปภ. เพื่อให้
บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม บนหลักของคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

 

 
 

๓.2 การประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านช่องทางต่างๆ 
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ท่านเลขาธิการได้เน้นย้ำนโยบาย “No Gift Policy”  เพ่ือ

เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสำนักงาน คปภ. มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และได้เผยแพร่ข้อมูลรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร “No Gift 
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Policy” ผ่านระบบIntranet และ Line Official รอบรั้ว คปภ. รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการงดเว้นการให้
ของกำนัลและของที่ระลึกผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงาน คปภ. และ Facebook Official account ของ
สำนักงาน คปภ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

๔.๑ การพัฒนาและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 
สำนักงาน คปภ. ได้นำข้อแนะนำที่ได้รับจากการเข้ารับการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖4  

มาพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้คณะทำงาน ITA 
รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖5  

๔.๒ การอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5 ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรภายในหัวข้อ “การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน  คปภ. ประจำปี 2565”  
โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิรักษ์ แสงทอง วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในด้านการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ มาเป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของ
สำนักงาน คปภ. ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 8๐ คน โดยท่านวิทยากร ได้ให้ข้อแนะนำในเรื่อง
หลักการ แนวทางการดำเนินงาน พร้อมยก case study ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุง
กระบวนการทำงานของสำนักงาน คปภ. ต่อไป 

๔.๓ การอบรม/สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน ๒๕๖5 สำนักงาน คปภ. ได้จัดการอบรมให้กับ ITA Agents รวมทั้งสิ้น

จำนวน 80 คน เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นที่การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA ในปี 2565 เพื่อให้ ITA Agents สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่
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ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไปได้ รวมถึงได้นำผลการประเมินในปี ๒๕๖4 มาวิเคราะห์
เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการปรับปรุง เพื่อยกระดับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ให้มีความ
โปร่งใสมากยิ่งขึ้นด้วย  

๔.4 การประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เมื ่อวันที ่ 21 มีนาคม 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ ่าย

งบประมาณ ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖4  
- สายบริหาร สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งเวียนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน

มกราคม ๒๕๖5 ให้ทุกสายงานรับทราบและเร่งดำเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ และขอให้สายงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของแต่ละรายการ
และโครงการที่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้กับงบประมาณการรายจ่ายที่จะเบิกจ่ายในแต่ละงวดว่าเพียงพอหรือไม่ 
หากเพียงพอขอให้ดำเนินการจัดหางบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับก่อนมีการตรวจรับหรือเบิกจ่าย 

 
๕. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และ ปรับปรุงพัฒนา 

๕.๑ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ITA เพื ่อติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่างๆ ตามแผนงาน 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕๖5 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล  ITA  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความคืบหน้าในการเตรียมความในการประเมิน ITA ประจำปี 
๒๕๖5  

 

สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน คปภ.      
รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖5 (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖5) พบว่า มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ไว้ โดย ดร.สุทธิพล ทวีชียการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว  
โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และมุ่งหวังให้สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรที่ดำเนินงานบนหลัก
ของคุณธรรมและความโปร่งใส ยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมและสังคมเป็นสำคัญ โดยบุคลากรทุกระดับของ
สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นอย่างดี  
มีความกระตือรือร้นด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานจัดขึ้น และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือ
ยกยระดับการให้บริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 
 

(หมายเหตุ ปีงบประมาณของสำนักงาน คปภ. เป็นไปตามปีปฏิทิน) 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดการ
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ความคืบหน้าการดำเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การกำกับดูแลและนโยบาย 
๑.๑ รายงานผลการประเมินปี 2564  
ต่อคณะกรรมการกำกับดูแล ITA และ
กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปี 
2565  

การนำเสนอผลการ
ประเมินปี 2564 
และแนวทางในการ
ดำเนินงานในปี 
2565 

ภายใน มี.ค. 
๖5 

นำเสนอผลการการประเมินต่อ
เลขาธิการในที่ประชุม Morning 
Brief เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

๑.๒ คณะทำงาน ITA กำหนดแผนงานใน
การขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงาน คปภ. ปี 2565 

การประชุม kick off 
ITA 2565 

ภายใน มี.ค. 
๖5 

ประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2565 และ ครั้งที่ 2/2565  
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

2. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
๒.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

จำนวนกิจกรรม อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ปี 

จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จำนวน 10 รูป และพิธีไหว้ศาล 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากสำนักงาน คปภ. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ได้คะแนน
ตั้งแต่ระดับ 
๔ ขึ้นไป 

- เผยแพร่ผลสำรวจฯปี 2564  
ลงหน้าเว็บไชต์สำนักงาน คปภ. 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
- ดำเนินการจัดจ้างผู้ประเมิน
ภายนอกให้สำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ปี 2565 

ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดการ
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ความคืบหน้าการดำเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
 

๒.๓ การแต่งตั้ง ITA Agent ประจำ 
ทุกสายงาน  

จำนวน ITA Agent สายละ ๕ 
คน 

แจ้งเวียนสายงานเพื่อให้ปรับปรุง
รายชื่อ ITA Agents ของสายงาน 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร/ทุก
สายงาน 
 

3. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
๓.๑  การมอบนโยบายด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖5 

จำนวนครั้ง อย่างน้อย    
๑ ครั้ง/ปี 

เลขาธิการได้สื่อสารนโยบายด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 
๒๕๖5 ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
Facebook Official account ของ
สำนักงาน คปภ. และ LINE รอบรั้ว 
คปภ. (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

๓.2 การประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift 
Policy ผ่านช่องทางต่างๆ 

จำนวนครั้ง อย่างน้อย    
๒ ครั้ง/ปี 

- เผยแพร่ข้อมูลรณรงค์เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร “No 
Gift Policy” ผ่านระบบIntranet 
และ Line Official รอบรั้ว คปภ. 
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
- ดำเนินการออกประกาศสำนักงาน 
คปภ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ 
 (No Gift Policy) (ดำเนินการแล้ว
เสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน
สื่อสารองค์กร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดการ
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ความคืบหน้าการดำเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

4. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
๔.๑ การพัฒนาและปรับปรุงการเปิดเผย
ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 

ข้อมูลบนเว็บไซต์
ได้รับการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลราย
ไตรมาส
ได้รับการ
ปรับปรุง
ภายใน ๔๕ 
วัน 

ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล  
ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 บนเว็บไซต์
แล้วเสร็จ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

๔.๒ การอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 

จำนวนครั้งของการ
จัดการอบรม 

๑ ครั้ง/ปี ดำเนินการจัดอบรมในหัวข้อ “การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. 
ประจำปี 2565” โดยวิทยากรจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2565 (ดำเนินการแล้ว
เสร็จ) 

5,000 บาท สายกลยุทธ์
องค์กร 

๔.๓ การอบรม/สัมมนาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA 
ประจำปี ๒๕๖5 

จำนวนครั้งของการ
จัดการอบรม/สัมมนา 

๑ ครั้ง/ปี ดำเนินการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA 
ประจำปี ๒๕๖5 ให้กับ ITA Agents 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายกลยุทธ์
องค์กร 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดการ
ดำเนินการ 

เป้าหมาย ความคืบหน้าการดำเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565  
(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

๔.๔ การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

จำนวนครั้งของการ
จัดการอบรม 

๑ ครั้ง/ปี อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดโดย
คาดว่าจะจัดอบรมในช่วงไตรมาส 3 
- 4 ปี 2565  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายบริหาร 

๔.๕ การประชุมคณะกรรมการติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวนครั้งของการ
ประชุม 

๒ ครั้ง/ปี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2565 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สายบริหาร 

5. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และ ปรับปรุงพัฒนา 
๕.๑ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล 
ITA เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ  และรายงาน
ผลการดำเนินงานต่างๆ ตามแผนงาน 

จำนวนครั้งของการ
ประชุม 

๒ ครั้ง/ปี จัดให้มีการการประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแล ITA ของสำนักงาน คปภ. 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2565 (ดำเนินการแล้ว
เสร็จ) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะกรรมการ 
กำกับดูแล 
ITA/สายกล
ยุทธ์องค์กร 

 
 

 


