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รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันการทุจริตของสำนักงาน คปภ. 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
............................. 

 
สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยได้ดำเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรม  

1. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและนโยบาย 
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ITA 

สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที ่๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเตรียมความ
พร้อมการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งมีเลขาธิการเป็นประธาน โดยมีรองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการทุก
คนเป็นกรรมการ 

 
1.2 การแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 

สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเข้ารับ
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งมีผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กรเป็นประธาน และมีผู้บริหารจากฝ่าย/กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายงบประมาณ การเงิน 
และบัญชี ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฝ่ายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กลุ่มงานโครงสร้างระบบและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทส และ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ในการจัดทำแผนงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน 

คปภ. ให้พร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

๒. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงาน คปภ. ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
๔. ดำนเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
 

 
 

 
๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

๒.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
เมื ่อวันที ่ 13 มกราคม 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)   พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ 
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ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 

 

 
2.2 สำนักงาน คปภ. จัดพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม

วรวิหาร จังหวัดเพชรบุร ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระ

กฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (สำนักงาน คปภ.)  
เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธี อัญเชิญ
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของ
สำนักงาน คปภ. ตลอดจนผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ตัวแทนของคณะนักศึกษา Super วปส. 
นักศึกษา วปส.รุ่นต่าง ๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว 
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๒.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงาน คปภ. 

  
 

 
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 ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเชิญ
วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยาย  

 
 
 
 

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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๓. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
๓.๑ การมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖๔ 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ได้สื่อสารนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี ๒๕๖๔ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Official account ของสำนักงาน คปภ. และ LINE รอบรั ้ว คปภ. เพื ่อให้
บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม บนหลักของคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

 

 
 

๓.๒ การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการ

ปรับปรุงปรับปรุงกระบวนการขอยืมทรัพย์สิน และจัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของสำนักงานที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย รวมถึงกำหนดแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์ และแบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ และได้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของสำนักงานให้บุคลากรในสายงานต่างๆ รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง
โดยการ email ถึงพนักงานทุกคน นอกจากนี ้ ยังได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้สอบถาม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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๓.๓ การประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านช่องทางต่างๆ 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ท่านเลขาธิการได้เน้นย้ำนโยบาย  “No Gift Policy” เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสำนักงาน คปภ. มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต เที่ยงธรรม และได้เผยแพร่ข้อมูลรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร “No Gift Policy” 
ผ่านระบบIntranet และ Line Official รอบรั้ว คปภ. รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการงดเว้นการให้ของกำนัล
และของท ี ่ ระล ึกผ ่ านเว ็บไซต ์หล ักของสำน ักงาน คปภ.  และ Facebook Official account ของ 
สำนักงาน คปภ. 
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๓.๔ การประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔  
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น LINE และ Facebook 

สำนักงาน คปภ. ได้เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสประจำปี ๒๕๖๔ ผ่าน Facebok : PR OIC เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการเตรียม
ความพร้อมการเข้ารับการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ในปีนี้ โดย ดร.สุทธพล ทวีชัยการ เลขาธิการ ได้
เป๋นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเตรียมความพร้อมการข้ารับการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเข้าร่วมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ ร่วม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท่าน
เลขาธิการได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่จากทุกสายงานจำนวน ประมาณ ๗๐ คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA 
ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 

 
 
 
นอกจากนี้ เมื ่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ ได้สื ่อสารให้

บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบถึงการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี 
๒๕๖๔ ผ่าน LINE Account: drsuthiphon และกระตุ้นในทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินครั้งนี้ ด้วยการ
ร่วมกันยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพ่ือให้องค์กรได้รับ
การเชื่อถือและเชื่อม่ันจากสาธารณชน  
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๓.๕ การประชาสัมพันธ์รายละเอียดขั ้นตอนในกระบวนการจัดซ ื ้อจ ัดจ้าง ในร ูปแบบ 

infographic 
สำนักงาน คปภ. ตระหนักดีว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีข้อกำหนด

รายในละเอียดและมีความซับซ้อนในทางปฏิบัติค่อนข้างมาก จึงได้จัดทำ  Infographic กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของสำนักงาน คปภ. ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Infographic กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างให้บุคลากรภายในรับทราบและเข้าใจอย่างท่ัวถึง ผ่านช่องทาง Intranet สำนักงาน คปภ.  
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๔. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
๔.๑ การพัฒนาและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 

สำนักงาน คปภ. ได้นำข้อแนะนำที่ได้รับจากการเข้ารับการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๓  
มาพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้คณะทำงาน ITA 
รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมโดยศึกษาแนวทางจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  

๔.๒ การอบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรภายใน หัวข้อ “การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน  คปภ.” โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์นีรนาท นักดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในด้านการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ มาเป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานของสำนักงาน คปภ. ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยท่านวิทยากร  ได้ให้
ข้อแนะนำในเรื่องหลักการ แนวทางการดำเนินงาน พร้อมยก case study ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงาน คปภ. ต่อไป 
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๔.๓ การอบรม/สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. ได้จัดการอบรมให้กับ ITA Agent รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๗๕ คน เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเชิญวิทยากรจาก
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 
ITA ทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่ IIT, EIT และ OIT รวมถึงได้นำผลการประเมินในปี ๒๕๖๓ มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการดำเนินการปรับปรุง เพ่ือยกระดับการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ด้วย   

๔.๔ การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สายบริหาร สำนักงาน คปภ. ได้จัดการอบรให้ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทากรจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้บรรยาย และมีผู้เข้าร่วมจากทุกสายงาน 
รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน   
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๔.๕ การประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ

ของสำนักงาน คปภ. เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๓ 
- สายบริหาร สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งเวียนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน

มกราคม ๒๕๖๔ ให้ทุกสายงานรับทราบและเร่งดำเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ และขอให้สายงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของแต่บะรายการ
และโครงการที่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้กับงบประมาณการรายจ่ายที่จะเบิกจ่ายในแต่ละงวดว่าเพียงพอหรือไม่ 
หากเพียงพอขอให้ดำเนินการจัดหางบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับก่อนมีการตรวจรับหรือเบิกจ่าย 

- เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม เร่งรัด  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนจากทุกสายงานเข้าร่วม 
 
 
 

 



13 
 

๕. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และ ปรับปรุงพัฒนา 
 ๕.๑ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ITA เพื่อติดตาม ตรวจสอบ  และรายงานผลการ

ดำเนินงานต่างๆ ตามแผนงาน 

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล  ITA  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงาน คปภ. เพื่อการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔  

 

 
 

๕.๒ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ITA 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๔ ต่อคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ในการประชุม  Morning 
Brief ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๖๔  

5.3 การรายงานสรุปผลการประเมิน ITA และข้อเสนอแนะ 
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้จำแนกหน่วยงานของ
รัฐออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทที ่1 คือ หน่วยธุรการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และ
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ประเภทที่ 2 คือ ส่วนราชการระดับกรม ประเภทที ่3 คือ รัฐวิสาหกิจ ประเภทที่ 4 
คือ องค์การมหาชน ประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ประเภทที ่6 คือ สถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทที่ 7 คือ จังหวัด เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค และประเภทที่ 8 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการประเมิน ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการ
ประเมินทั้งหมดกว่า 8,300 หน่วยงาน มีคะแนนภาพรวมระดับประเทศอยู่ที่ 81.25 คะแนน โดยในส่วนของ
สำนักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้วยคะแนน 97.22 จัดเป็นอันดับที่ 
4 จาก 27 หน่วยงานในกลุ่มประเภทที่ 5 กองทุนและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และอยู่ในลำดับที่ 83 ของ
หน่วยงานทั่วประเทศ โดยได้รับ 100 คะแนนเต็มจากตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล” และ “การป้องกันการ
ทุจริต” ในส่วนการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 98.71 คะแนน และในส่วนการประเมินจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 92.01 คะแนน 
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๕.4 การปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

สายกลยุทธ์องค์กร ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
ของสำนักงาน คปภ. โดยได้หารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านการประชุม Focus 
Group เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔   

๕.5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ 
ในไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๔ สำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการ

ให้บริการในกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ได้แก่ การขอรับและขอต่อใบอนุญาต
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

 

สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน คปภ.      
รอบ  ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔) พบว่า มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้ โดย ดร.สุทธิพล ทวีชียการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และมุ่งหวังให้
สำนักงาน คปภ. เป็นองค์กรที่ดำเนินงานบนหลักของคุณธรรมและความโปร่งใส ยึดถือผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและสังคมเป็นสำคัญ โดยบุคลากรทุกระดับของสำนักงาน คปภ. ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
สำนักงานจัดขึ้น และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อยกยระดับการให้บริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 

(หมายเหตุ ปีงบประมาณของสำนักงาน คปภ. เป็นไปตามปีปฏิทิน) 
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2. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย (ตัวช้ีวัด) และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ลำดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย การใช้จ่าย

งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแล ITA  

ค าสั่งส านักงาน คปภ. 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ITA 

ภายใน ก.พ. ๖๔ ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

2 การแต่งตั้งคณะท างาน ITA ค าสั่งส านักงาน คปภ. 
แต ่งต ั ้ งคณะท างาน 
ITA 

ภายใน ก.พ. ๖๔ ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

3 ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม
ว ั ฒน ธ ร ร ม อ งค ์ ก ร ใ น ด ้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล 

จ านวนกิจกรรม อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ป ี

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

4 การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากส านักงาน คปภ. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ได้คะแนนตั้งแต่
ระดับ ๔ ข้ึนไป 

1,430,000 เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

5 การแต่งตั ้ง ITA Agent ประจ า
ทุกสายงาน  

จ านวน ITA Agent สายละ ๕ คน ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

6 การมอบนโยบายด้านคุณธรรม
และความโปร ่ ง ใสประจ  าปี  
๒๕๖๔ 

จ านวนครั้ง อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ป ี

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

7 การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของส านักงาน 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ข้อมูล 

บุคลากรจากทุก
สายงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

8 การประชาส ัมพ ันธ ์นโยบาย  
No Gift Policy ผ ่ านช ่องทาง
ต่างๆ 

จ านวนครั้ง อย่างน้อย ๒ 
ครั้ง/ป ี

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

9 การประชาสัมพันธ์การเตรียม
ความพร ้อมการเข ้ าร ับการ
ประเมิน ITA ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ผ ่านช่องทางต่างๆ เช่น LINE 
และ Facebook 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ข้อมูล 

บุคลากรทั้งใน
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค

ได้รับข้อมลูอย่าง
ทั่วถึง 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

10 การประชาสัมพันธ์รายละเอียด
ขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ในรูปแบบ infographic 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ข้อมูล 

บุคลากรภายใน
องค์กร และ
ผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอก 

 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 
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ลำดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลการดำเนินการ 

11 การพัฒนาและปร ับปร ุงการ
เปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 

ข ้ อม ู ลบนเว ็บ ไซต์
ได้รับการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลรายไตร
มาสได้รับการ

ปรับปรุงภายใน 
๔๕ วัน 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

12 กา รอบรม เพ ื ่ อ เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

จ านวนครั ้งของการ
จัดการอบรม 

๑ ครั้ง/ป ี ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

13 การอบรม/สัมมนาเพื ่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร ับการ
ประเมิน ITA ประจ าปี ๒๕๖๔ 

จ านวนครั ้งของการ
จัดการอบรม/สัมมนา 

๑ ครั้ง/ป ี ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

14 การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนครั ้งของการ
จัดการอบรม 

๑ ครั้ง/ป ี ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

15 การประช ุ มคณะกรรมกา ร
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

จ านวนครั ้งของการ
ประชุม 

๒ ครั้ง/ป ี ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

16 การประชุมคณะกรรมการก ากับ
ดูแล ITA เพื่อติดตามตรวจสอบ  
และรายงานผลการด าเนินงาน
ต่างๆ ตามแผนงาน 

จ านวนครั ้งของการ
ประชุม 

๒ ครั้ง/ป ี ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

17 การรายงานความก้าวหน้าการ
ด  า เ น ิ น ง า น ต ่ อ ท ี ่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการก ากับดูแล ITA 

จ านวนครั ้งของการ
ประชุม 

๒ ครั้ง/ป ี ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

18 การรายงานสรุปผลการประเมิน 
ITA และข้อเสนอแนะ 

การจ ัดท  ารายงาน
รายงานสร ุปผลการ
ประเมิน 

ภายใน ๑ เดือน
หลังไดร้ับข้อมูล 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

19 การปร ับปร ุงแนวปฏิบ ัต ิการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ แ น ว
ปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร ้องเร ียนการทุจริต 
(O29) บนเว็บไซต์ 

ภายในไตรมาส 
๑/๒๕๖๔ 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

20 จัดท าคู ่มือการปฏิบัติงานและ
คู่มือการให้บริการ 

การเผยแพร่คู ่มือการ
ปฏิบัติงาน (O13) และ
ค ู ่ม ือการให ้บร ิการ 
(O14) บนเว็บไซต์ 

ภายในไตรมาส 
๑/๒๕๖๔ 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินภารกิจของสำนักงาน คปภ. 
โดยรวม โยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่ต้องมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 

1. ปรับแผนการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัว
กันของคนหมู่มากเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

2. ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นรูปแบบ
ออนไลน์หรือรูปแบบผสมผสาน เช่น การ
ตรวจสอบกิจการภายใน รวมถึงการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลหรือ
อินโฟกราฟฟิค เช่น การเผยแพร่สื่อความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ มีความ
ล่าช้าซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความไม่คล่องตัวใน
การประสานงานและดำเนินขั้นตอน  
ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
ประกอบกับการกำหนดร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) ที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดปัญหา  
ในทางปฏิบัติ  

1. กำหนดให้สายงานต้องจัดทำร่าง TOR และ
แผนการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ
คำขอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ แผนงาน/
โครงการ  

2. กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของ  
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานที่กำหนดเป็นตัวชี้วัด
ของสำนักงาน และทุกสายงาน/ฝ่าย/กลุ่ม
งานต้องร่วมกันรับผิดชอบ  

 

 


