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รายงานผลการด าเนินการป้องกนัการทุจริตของส านักงาน คปภ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
............................. 

ส ำนกังำน คปภ. ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรป้องกนักำรทุจรติดว้ยกำรด ำเนินงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตำมหลกัธรรมำภิบำลและนโยบำยกำรก ำกบัดูแลองค์กรที่ด ีโดยได้ด ำเนินกำรตำม
โครงกำร/กจิกรรม ตำมแผนปฏบิตักิำรป้องกนักำรทุจรติ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ทีก่ ำหนดไว ้ดงันี้ 
 
1. โครงการ/กิจกรรม  

1.1 กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมแก่พนักงานของส านักงาน คปภ. 
1.1.1 คปภ. ถวำยผ้ำพระกฐนิพระรำชทำนประจ ำปี 2563 ณ วดับำงไผ่ พระอำรำมหลวง จงัหวดั

นนทบุร ี 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (เลขำธกิำร คปภ.) พร้อมด้วย คณะผู้บรหิำร พนักงำน ลูกจ้ำง ของส ำนักงำน คปภ. ตลอดจน
ผู้บรหิำรจำกภำคอุตสำหกรรมประกนัภยั ตวัแทนของคณะนักศกึษำ Super วปส. รุ่นที่ 1 นักศกึษำ วปส. 
รุ่นต่ำงๆ และประชำชนผูม้จีติศรทัธำร่วมพธิกีนัอย่ำงพรอ้มเพรยีง ในงำนกฐนิพระรำชทำน ส ำนกังำน คปภ. 
ในวนัจนัทรท์ี ่26 ตุลำคม 2563 ณ วดับำงไผ่ พระอำรำมหลวง จงัหวดันนทบุร ี
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1.1.2 คปภ. จดัพธิที ำบุญเลี้ยงพระและรบัฟังกำรแสดงพระธรรมเทศนำ เพื่อเป็นสริมิงคล เนื่องใน

โอกำสวนัคลำ้ยวนัสถำปนำ 13 ปี 
เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน 2563 ดร.สุทธพิล ทวชียักำร เลขำธกิำรคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ

กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (เลขำธกิำร คปภ.) เป็นประธำนในพธิีบวงสรวงศำลพระนำรำยณ์ และสกักำระ
ศำลเจำ้แม่ตะเคยีน สิง่ศกัดิส์ทิธปิระจ ำส ำนักงำน เพื่อควำมเป็นสริมิงคลเนื่องในโอกำสวนัคลำ้ยวนัสถำปนำ 
13 ปี ส ำนักงำน คปภ. โดยมคีณะผู้บรหิำร คปภ. พนักงำน และลูกจ้ำง ส ำนักงำน คปภ. เขำ้ร่วมงำนโดย
พร้อมเพรยีงกนั ต่อจำกนัน้ ได้รบัฟังกำรแสดงพระธรรมเทศนำจำกท่ำนพระศรธีรรมภำณี วดัประยูรวงศำ
วำส และท ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จ ำนวน 10 รูป ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อำคำรสถำบันวิทยำกำรประกันภัย
ระดบัสงู 

ในโอกำสนี้ ท่ำนพระศรธีรรมภำณี วดัประยูรวงศำวำส ไดใ้หข้อ้คดิคตธิรรมในกำรท ำงำนและ
กำรอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่ำงมคีวำมสุข ผ่ำนส ำนวนสุภำษติทีว่่ำ “น ้ำพึง่เรอื เสอืพึง่ป่ำ” และส ำนวน “แม่น ้ำทีไ่รเ้รอื 
เสือที่ไร้ดง” ที่เปรียบเปรยถึงกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกนัและกนั มีควำมเอื้อ เฟ้ือและมีน ้ำใจช่วยเหลือต่อกนั 
ดงัเช่นแม่น ้ำกบัเรอื หำกไม่มเีรอืวิง่ผ่ำน กอ็ำจจะไม่มปีระโยชน์เพรำะตื้นเขนิ แต่หำกมเีรอืวิง่ผ่ำนสญัจรทำง
น ้ำ แม่น ้ำนัน้ก็จะได้รบักำรดูแลไม่ตื้นเขนิ และเปรยีบเสมอืนเสอืกบัป่ำ ซึ่งเสอืก็ต้องมป่ีำส ำหรบัอยู่อำศยั 
และป่ำเมื่อมเีสือก็จะมวีฐัจกัรของป่ำเกิดขึ้น เกิดควำมสมดุลของระบบนิเวศ เช่นเดียวกบักำรท ำงำนให้
ประสบควำมส ำเรจ็และกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงมคีวำมสุขได ้ทุกคนตอ้งใหก้ำรช่วยเหลอืกนั พึง่พำอำศยักนั และ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่มนี ้ำใจต่อกนั เพรำะกำรท ำงำนเพยีงคนเดยีวไม่สำมำรถท ำให้ทุกอย่ำงประสบผลส ำเร็จได้ 
รวมถงึสงัคมไทยต้องมวีฒันธรรมน ้ำใจ โดยยดึหลกั 3 ว. คอื วดั วงั วฒันธรรม ที่เชื่อมโยงถงึควำมส ำคญั
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ของพระพุทธศำสนำต่อสงัคมในฐำนะเป็นรำกฐำนของวฒันธรรมไทย ทีไ่ดห้ล่อหลอมชวีติจติใจและลกัษณะ
นิสยัของคนไทยใหเ้ป็นผูม้จีติใจด ีชอบเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แสดงควำมเป็นมติรเขำ้กบัใครๆ ไดง้่ำยยนิดใีนกำรให ้
กำรแบ่งปัน และให้ควำมช่วยเหลอือย่ำงที่เรยีกว่ำเป็นคนมนี ้ำใจ อนัเป็นเอกลกัษณ์เด่นชดั ที่ชำวต่ำงชำติ
ประทบัใจ จนตัง้สมญำนำมเมอืงไทยว่ำเป็นดนิแดนแห่งควำมยิม้แยม้หรอืสยำมเมอืงยิม้ 
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1.1.3 เลขำธกิำร คปภ. เป็นประธำนในพธิถีวำยพระพรชยัมงคล และถวำยสตัย์ปฏญิำณเพื่อเป็น

พนกังำนทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ เนื่องในโอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวั 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 ณ ส ำนักงำน คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำร

คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (เลขำธกิำร คปภ.) เป็นประธำนในพธิีถวำย
พระพรชัยมงคลและถวำยสัตย์ปฏิญำณ เนื่ องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ พระวชริเกลำ้เจำ้อยู่หวั 68 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2563 
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โดยน ำคณะผู้บรหิำร และพนักงำน ส ำนักงำน คปภ. ร่วมถวำยพระพรชยัมงคล เพื่อแสดงควำมจงรกัภกัด ี
น้อมร ำลกึถงึพระมหำกรุณำธคิุณอย่ำงหำทีสุ่ดมไิด ้และกล่ำวถวำยสตัย์ปฏญิำณในกำรประพฤตปิฏิบตัติน
เป็นพนักงำนที่ด ีและเป็นพลงัของแผ่นดนิ ซื่อสตัย์สุจรติ เจรญิรอยตำมเบื้องพระยุคลบำท มุ่งมัน่แน่วแน่
แก้ไขปัญหำของประเทศชำตแิละประชำชน สร้ำงสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ด ำเนินชวีติโดยยดึมัน่ใน
หลกัธรรมค ำสอนแห่งศำสนำ ตำมแนวทำงในพระบรมรำโชวำทตลอดไป 
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1.1.4 คปภ. ยกระดบักำรบรกิำรสู่ควำมเป็นเลิศ ติวเข้มบุคลำกรสำยคุ้มครองสทิธปิระโยชน์และ 

ฝ่ำยสถำบนัวทิยำกำรประกนัภยัระดบัสงู 
เมื่อวนัที่ 5 กันยำยน 2563 ดร. สุทธิพล ทวีชยักำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและ

สง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั (เลขำธกิำร คปภ.) เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมเพือ่เพิม่องคค์วำมรู้
และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และมอบนโยบำยกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรของสำยคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ และฝ่ำยสถำบนัวทิยำกำรประกนัภยัระดบัสูง ณ The Buffalo Amphawa จงัหวดัสมุทรสงครำม 
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โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นกำรพฒันำศกัยภำพและเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนใหแ้ก่ผูบ้รหิำร พนกังำน 
และลูกจ้ำงสำยคุ้มครองสทิธปิระโยชน์ และฝ่ำยสถำบนัวทิยำกำรประกนัภยัระดบัสูง รวมถงึสำยงำนอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้สิ้น 92 คน โดยได้รบัเกยีรตจิำกผู้ทรงคุณวุฒดิ้ำนต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำยนอก ในกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกบักำรพฒันำควำมรู้ด้ำนกำรบรกิำรด้วยควำมประทบัใจ (ทมี
บรกิำรเป็นเลิศ) กำรเรยีนรู้เทคนิค วธิีกำร และจิตวทิยำในกำรจดักำรควำมขดัแย้ง กำรจดักิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ และกิจกรรมกำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้กำรน ำหลักธรรมมำภิบำลมำใช้ในกำร
ปฏบิตังิำนใหเ้กดิผลจรงิ ของสำยคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ และฝ่ำยสถำบนัวทิยำกำรประกนัภยัระดบัสูง เพื่อ
จะไดท้รำบประเดน็ปัญหำต่ำงๆ และแนวทำงกำรปฏบิตังิำน เพื่อน ำไปปรบัปรุงแก้ไขใหม้ปีระสทิธภิำพและ
เกดิสมัฤทธิผ์ลยิง่ขึน้ต่อไป 
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1.2 ประชุมคณะท างานประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน คปภ. 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563 เวลำ 10.00 น. คณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (ส ำนักงำน คปภ.) ไดม้กีำรประชุมเพื่อขบัเคลื่อนและ
ตดิตำมกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนกังำน คปภ. ประจ ำปี 2563 
ซึ่งทีป่ระชุมมมีตใิหส้ำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ สำยคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ สำยตรวจสอบคนกลำงประกนัภยั 
สำยบรหิำร สำยกลยุทธ์องค์กร ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ฝ่ำยส ำนักนำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ 
และกลุ่มงำนโครงสร้ำงระบบและควำมปลอดภยัเทคโนโลยสีำรสนเทศ ปรบัปรุงข้อมูลที่ต้องเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องส ำนกังำน คปภ. ไดม้กีำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั อย่ำงสม ่ำเสมอโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ขอ้มูล
รำยไตรมำสและรำยปี  

1.3 เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานในองคก์ร 
ในช่วงเทศกำลสง่ทำ้ยปีเก่ำ 2563 ท่ำนเลขำธกิำรไดเ้น้นย ้ำนโยบำย “No Gift Policy” เพื่อเป็น

กำรเสรมิสร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้บุคลำกรในส ำนักงำน คปภ. มทีศันคต ิค่ำนิยมในกำรปฏบิตัิงำนอย่ำง
ซื่อสตัย ์สุจรติ เทีย่งธรรม และได้เผยแพร่ขอ้มูลรณรงคเ์กี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติแก่บุคลำกร “No Gift 
Policy” ผ่ำนระบบIntranet และ Line Official รอบรัว้ คปภ. รวมถงึไดป้ระชำสมัพนัธ์เรื่องกำรงดเวน้กำรให้
ของก ำนัลและของที่ระลึกผ่ำนเว็บไซต์หลักของส ำนักงำน คปภ. และ Facebook Official account ของ
ส ำนกังำน คปภ. 

 



12 
 

 
 

1.4 ด าเนินการเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจ้างประจ าปี 
ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่แผนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงประจ ำปี 2563 ผ่ำนเว็บไซต์ 

www.oic.or.th เพือ่เสรมิสรำ้งควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งของส ำนกังำน คปภ. 
 

 
 

http://www.oic.or.th/
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1.5 จดัท ารายงานผลการจดัซ้ือจดัจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา 
ส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรจดัซื้อจดัจ้ำงหรอืจดัหำพสัดุประจ ำปี 

2563 ผ่ำนเวบ็ไซต์ www.oic.or.th เพื่อเสรมิสรำ้งควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงหรอืจดัหำพสัดุ
ของส ำนกังำน คปภ. 

 

 
 

1.6 การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถปุระสงคข์ององคก์รโดยมีการบริหารความเส่ียง การควบคมุและการก ากบัดแูลอย่างเป็นระบบ 

ปี 2563 ฝ่ำยตรวจสอบกจิกำรภำยใน (ส ำนักงำน คปภ.) ไดอ้อกตรวจสอบหน่วยรบัตรวจภำยใน

ส ำนกังำน คปภ. จ ำนวน 16 หน่วย ดงันี้ 

ล ำดบัที ่ หน่วยรบัตรวจ วนัทีเ่ขำ้ตรวจสอบ 
1. สำยวเิครำะหธ์ุรกจิประกนัภยั 14 มกรำคม ถงึ 28 กุมภำพนัธ ์2563 
2. ฝ่ำยก ำกบัธุรกจิประกนัภยั 26 มนีำคม ถงึ 26 กนัยำยน 2563 
3. กลุ่มงำนก ำกบักำรลงทุนบรษิทัประกนัภยั 26 มนีำคม ถงึ 23 กนัยำยน 2563 
4. ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัปทุมธำนี 25 – 29 พฤษภำคม 2563 
5. ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัสมุทรปรำกำร 25 – 29 พฤษภำคม 2563 
6. ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัตรำด 1 – 5 มถิุนำยน 2563 
7. ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัจนัทบุร ี 1 – 5 มถิุนำยน 2563 
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ล ำดบัที ่ หน่วยรบัตรวจ วนัทีเ่ขำ้ตรวจสอบ 
8. ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัสระแกว้ 8 – 12 มถิุนำยน 2563 
9. ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 8 – 12 มถิุนำยน 2563 
10. ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัระยอง 15 – 19 มถิุนำยน 2563 
11. ส ำนกังำน คปภ. จงัหวดัชลบุร ี 15 – 19 มถิุนำยน 2563 
12. ส ำนกังำน คปภ. ภำค 6 (ชลบุร)ี 22 – 26 มถิุนำยน 2563 
13. สถำบนัวทิยำกำรประกนัภยัระดบัสงู 14 ตุลำคม ถงึ 23 ธนัวำคม 2563 
14. กลุ่มงำนมำตรฐำนผูป้ระเมนิวนิำศภยั 6 ตุลำคม ถงึ 24 ธนัวำคม 2563 
15. กระบวนกำรก ำกบัดูแลองค์กรและบรหิำร 

ควำมเสีย่ง 
8 ตุลำคม ถงึ 23 ธนัวำคม 2563 

16. กำรตรวจสอบ /ประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
สำรสนเทศ 

23 กุมภำพนัธ ์ถงึ 23 ธนัวำคม 2563 

กำรตรวจสอบไดเ้น้นกำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ เพือ่สรำ้งควำมตระหนกัรูใ้นวตัถุประสงค์ของ
งำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรประเมนิประสทิธผิล ประสทิธภิำพกำรควบคุมด้วยตนเอง และบทบำทของ
หัวหน้ำหน่วยงำน ในกำรก ำกับดูแล/สอบทำน/สอนงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้อง บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ย่ำงมปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพ และผูป้ฏบิตังิำนต้องมกีำรเรยีนรู ้มพีฒันำกำรที่ดขีึ้น ซึ่ง
ผลกำรตรวจสอบหน่วยรบัตรวจทัง้ 16 หน่วย พบว่ำ มีระบบกำรควบคุมภำยในในภำพรวมที่เพียงพอ 
สำมำรถด ำเนินงำนบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และไม่พบกำรทุจรติในหน่วยรบัตรวจทัง้  
16 หน่วย 

ซึ่งหำกพบว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นภำยในส ำนักงำน คปภ. ฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรภำยในจะ
รำยงำนตรงต่อท่ำนเลขำธกิำร เพือ่พจิำรณำด ำเนินกำรตำมระเบยีบของส ำนกังำน คปภ. ต่อไป 

 
1.7 การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

เลขำธิกำร คปภ. ปลุกพลังบุคลำกรส ำนักงำน คปภ. มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชัน้น ำบุคลำกรมี
ศกัยภำพสูง กระบวนกำรท ำงำนมคีวำมคล่องตวั และขบัเคลื่อนด้วยฐำนข้อมูลและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
ภำยใตแ้นวคดิ“ทนัโลก กำ้วไกล ร่วมใจ ใฝ่คดิ พชิติเป้ำหมำย” 

ดร. สุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (เลขำธกิำร คปภ.) เป็นประธำนเปิดกำรสมัมนำพนักงำน คปภ. ประจ ำปี 2563 ภำยใต้แนวคดิ 
OIC 5G – ปลุกไฟ..ให้ลุกโชน “ทนัโลก ก้ำวไกล ร่วมใจ ใฝ่คดิ พชิิตเป้ำหมำย” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 และแนวทำงกำรด ำเนินงำนในปี 2564 พร้อมมอบนโยบำยให้กบัพนักงำน
และลูกจำ้ง ส ำนกังำน คปภ. ณ โรงแรม เดอะ กรนีเนอรี ่รสีอรท์ เขำใหญ่ จงัหวดันครรำชสมีำ 

ในโอกำสนี้ ยงัได้เชญิคุณอรพมิพ์ รกัษำผล หรอื คุณเบส วทิยำกรผู้ทรงคุณวุฒจิำกภำยนอก  
มำบรรยำยพเิศษหวัขอ้ “ปลุกพลงัชวีติ พชิติเป้ำหมำย” เพื่อปลุกกระตุ้นพลงัและไฟในกำรท ำงำน รวมถงึ
กำรเสริมสร้ำงทศันคติ ควำมรกั ควำมภูมิใจในองค์กร และกำรรวมพลังกันของพนักงำนเพื่อก้ำวไปสู่
เป้ำหมำยร่วมกันในอนำคต นอกจำกนี้  ในช่วงบ่ำยได้จัดให้มีกิจกรรม CSR โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม  
ร่วมกจิกรรมท ำประโยชน์เพื่อสงัคม ไดแ้ก่ กจิกรรมบ ำรุงศำสนำและท ำควำมสะอำดหอ้งน ้ำ ณ ส ำนักปฏบิตัิ
ธรรมวัดคลองตำลอง และกิจกรรมท ำควำมสะอำดสถำนที่  ให้อำหำรช้ำง และบริจำคสิ่งของที่จ ำเป็น  
ณ ศูนย์อนุรกัษ์ช้ำงไทย เขำใหญ่ ส่วนกิจกรรมในช่วงเย็น เป็นกำรแสดงมุทิตำจิตให้กบัผู้ที่เกษียณอำยุ
ประจ ำปี 2563 ซึง่ปีนี้ม ีผูเ้กษยีณอำยุจ ำนวน 11 คน โดยเลขำธกิำร คปภ. ไดม้อบโล่เกยีรตคิุณ ของทีร่ะลกึ 
และกล่ำวขอบคุณแก่พนักงำนเกษียณที่ได้ทุ่มเทท ำงำนให้กบัส ำนักงำน คปภ. อย่ำงเต็มควำมสำมำรถมำ
โดยตลอด จำกนัน้ไดจ้ดักจิกรรมสนัทนำกำรร่วมกนั เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรกัควำมสำมคัครีะหว่ำงพีน้่องชำว 
คปภ. 
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1.8 การส ารวจความพึงพอใจและความคิดเหน็ของผู้รบับริการต่อส านักงาน คปภ 

ส ำนักงำน คปภ. ไดด้ ำเนินโครงกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รบับรกิำรจำกส ำนักงำน คปภ. 
ส ำหรบัปี 2563 เพือ่น ำผลกำรศกึษำไปใชป้ระโยชน์ในกำรพฒันำและเพิม่ประสทิธภิำพขององคก์ร ตลอดจน
กำรวำงแผนสนบัสนุนและสง่เสรมิธุรกจิประกนัภยั โดยมสีรุปผลกกำรส ำรวจ ดงันี้ 

- ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรต่อส ำนักงำน คปภ. โดยรวม (ส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค) ตลอดปี 2563 ซึ่งด ำเนินกำรส ำรวจในช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคม - ธันวำคม 2563 โดย
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แบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่ำงผูร้บับรกิำรส ำนักงำน คปภ. ส่วนกลำง จ ำนวน 1,129 รำย และผูร้บับรกิำรส ำนักงำน 
คปภ. สว่นภูมภิำค จ ำนวน 1,211 รำย รวมทัง้สิน้ 2,340 รำย 

- เมื่อพจิำรณำประเดน็วดัควำมพงึพอมจทัง้ 3 ดำ้น ซึง่ประกอบดว้ย ดำ้นคุณภำพกำรใหบ้รกิำร 
ดำ้นกำรเขำ้ถงึ และดำ้นควำมเป็นธรรม ผูร้บับรกิำรส ำนักงำน คปภ. โดยรวมมคีวำมพงึพอใจเฉลีย่ในระดบั 
4.61 คะแนน (รอ้ยละ 92.20) ซึง่อยู่ในระดบั “พงึพอใจมำกทีสุ่ด” 

 

 
 
2. ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย (ตวัช้ีวดั) 
 
ล าดบั ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินการ เป้าหมาย 
1 กจิกรรมเสรมิสรำ้งคุณธรรม จรยิธรรม

แก่พนกังำนของส ำนกังำน คปภ. 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด 
จ ำนวนกจิกรรมทีจ่ดัเพือ่
เสรมิสรำ้งคุณธรรม

จรยิธรรมจ ำนวน 4 ครัง้ 
2 ประชุมคณะท ำงำนประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใส 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด 
ประชุมคณะท ำงำนประเมนิ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

จ ำนวน 1 ครัง้ 
3 เผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบักำรต่อตำ้นกำร

ทุจรติใหแ้ก่พนกังำนในองคก์ร 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด 
กำรเผยแพร่ขอ้มลูเกี่ยวกบั
กำรทุจรติแก่พนกังำน 
ในองคก์ร จ ำนวน 1 ครัง้ 

4 ด ำเนินกำรกำรเผยแพร่แผนกำรจดัซือ้
จดัจำ้งประจ ำปี 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ทีก่ ำหนด 

กำรเผยแพร่กำรจดัซือ้จดั
จำ้งประจ ำปี จ ำนวน 1 ครัง้ 
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ล าดบั ตวัช้ีวดั ผลการด าเนินการ เป้าหมาย 
5 จดัท ำกำรรำยงำนผลกำรจดัซื้อจดัจ้ำง

ประจ ำปีทีผ่่ำนมำ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย

ทีก่ ำหนด 
กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำร
จดัซือ้จดัจำ้งประจ ำปีที่ 
ผ่ำนมำ จ ำนวน 1 ครัง้ 

6 กำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี 2563 เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรโดยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลอย่ำง
เป็นระบบ 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ทีก่ ำหนด 

รอ้ยละของงำนทีด่ ำเนินกำร
แลว้เสรจ็ รอ้ยละ 90 

7 กำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ทีก่ ำหนด 

กำรเผยแพร่ค่ำนิยม หรอื
วฒันธรรมองคก์รในกำร
ปฏบิตังิำนอย่ำงซื่อสตัย์
สุจรติจ ำนวน 1 ครัง้ 

8 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำม
คิดเห็นของผู้ร ับบริกำรต่อส ำนักงำน 
คปภ. 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ทีก่ ำหนด 

ระดบัควำมพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิำรต่อส ำนกังำน คปภ.

รอ้ยละ 86-90 

 
3. ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร/์โครงการ ขอรบัการจดัสรร 
(บาท) 

ใช้จริง (บาท) 

โครงกำรส ำรวจควำมพงึพอใจและควำมคดิเหน็ของ
ผูร้บับรกิำรจำกส ำนกังำน คปภ. 

1,000,000 820,000 

 

 

 

 



20 
 

 
4. ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ  
 

ปัญหาและอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินภารกิจของสำนักงาน คปภ. โดยรวม 
โยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 

1. ปรับแผนการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัว
กันของคนหมู่มากเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

2. ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์
หรือรูปแบบผสมผสาน เช่น การตรวจสอบ
กิจการภายใน รวมถึงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลหรืออินโฟ
กราฟฟิค เช่น การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ มีความล่าช้า
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความไม่คล่องตัวในการ
ประสานงานและดำเนินขั้นตอน  
ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ประกอบ
กับการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่
ไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดปัญหา  
ในทางปฏิบัติ  

1. กำหนดให้สายงานต้องจัดทำร่าง TOR และ
แผนการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำคำ
ขอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ แผนงาน/
โครงการ  

2. กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของ  
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดของสำนักงาน 
และทุกสายงาน/ฝ่าย/กลุ่มงานต้องร่วมกัน
รับผิดชอบ  

 


