
 
 
 

  

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน คปภ. 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลแลการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ได้เห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนและมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน คปภ. เพื ่อการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ เมื ่อวันที่  
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น 

คณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงาน คปภ. ได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปี ๒๕๖๓ มา
วิเคราะห์เพื่อระบุจุดอ่อน – จุดแข็งและกำหนดเป็น “มาตรการในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.” ดังมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. มาตรการในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. (OIT) 
การปรับปรุงข้อมูลบนหน้าเว ็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ในส่วนของ OIT ประกอบด้วย  

๓ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น แผนการดำเนินงานประจำปี รายงานการ

กำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริ การ 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นต้น 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ต้องจัดทำข้ึนใหม่ ได้แก่  
- การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต แผนป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ เป็นต้น  

- คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม ได้แก่ 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓ 

- ปรับปรุงช่องทางติดต่อในเรื ่องต่างๆ ได้แก่ ช่องทางการแจ้งเรื ่องร้องเรียนการทุจริต  
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และกระดานถาม – ตอบ 
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๒. มาตรการในการยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) 
การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินในปี ๒๕๖๓ ทั้ง ๓ ส่วน 

ได้แก่ OIT IIT และ EIT และกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

จากผลการประเมินในปี ๒๕๖๓ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม ได้แก่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทาง intranet รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

๓. มาตรการในการยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT)  
ประเด็นที ่สำนักงาน คปภ. ต้องสื ่อสารทำความเข้าใจกับผู ้มีส ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่  

การชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ได้ดีขึ้น 
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การนำมาตรการในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของสำนักงาน คปภ. มาสู่การปฏิบัติ 

 
๑. มาตรการในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. (OIT) 

มาตรการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การปรับปรุง
ข้อมูลบนหน้า
เว็บไซต์ของ
สำนักงาน คปภ. 
ในส่วนของ OIT  

๑. การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
เช่น แผนการดำเนินงานประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ 
เดือน รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี เป็นต้น 

๒. การจัดทำข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต  
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 
๒๕๖๔ คู่มือหรือมาตรฐาน
ปฏิบัติงาน และคู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ  

๓. การปรับปรุง/เพ่ิมเติมข้อมูลบน
หน้าเว็บไซต์ ได้แก ่กิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประกอบด้วยนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

- ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง 
- ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี 
- สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย 
- สายคุ้มครองสิทธิประโยชน ์
- ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน 

 
 
 
 

- ฝ่ายกลยุทธ์และบริหาร 
ความเสี่ยง 

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
- ฝ่ายกลยุทธ์และบริหาร 

ความเสี่ยง 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มงานโครงสร้างระบบและ

ความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภายใน ๒๐ เม.ย ๖๔ 
( เสร็จแล้ว) 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภายใน ๑ มี.ค ๖๔ 

( เสร็จแล้ว) 
 
 
 

 
 

ภายใน ๓๑ มี.ค ๖๔ 
( เสร็จแล้ว) 
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มาตรการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานผล หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี ๒๕๖๓ และการ
ปรับปรุงช่องทางติดต่อในเรื่อง
ต่างๆ ได้แก่ ช่องทางการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็น และ
กระดานถาม – ตอบ 

- กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน 
คณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่จะเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และได้มีการประชุมหารือจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ได้ทุกช่วงเวลา และมีการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน  

๒. มาตรการในการยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) 

มาตรการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
การจัดการอบรม/สัมมนา/
สื่อเผยพร่ความรู้เพ่ือให้
บุคลากรภายในทุกคนมี
ส่วนร่วมในการยกระดับ

๑. จัดการอบรมในหัวข้อ “การเสริม 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.” 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 

ฝ่ายกลยุทธ์และ
บริหารความเสี่ยง 

 
 
 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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มาตรการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 

คณะกรรมการกำกับดูแลการ
เตรียมความพร้อมการเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงาน คปภ. คณะทำงาน
เตรียมความพร้อมการเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงาน 
คปภ. และผู้แทนสายงาน  
รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน 

๒. จัด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ITA Agent ประจำปี ๒๕๖๔” โดย
เชิญวิทยากรจากสำนักงน ป.ป.ช. 
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมิน ITA ทั้ง ๓ ส่วน ซึ่ง
ประกอบด้วย IIT, EIT และ OIT 
รวมถึงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินในปี ๒๕๖๓ เพื่อรวมกัน
กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 

๓. จัดทำ Infographic เพ่ืออธิบาย
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงาน คปภ. ที่ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

๔. การจัดทำจัดทำแนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของสำนักงานที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ของสำนักงานรวมถึงแบบฟอร์มใบ
เบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์ และแบบฟอร์ม
ใบยืมครุภัณฑใ์ห้บุคลากรใน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ฝ่ายกลยุทธ์และ
บริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายงบกระมาณ 

การเงิน และบัญชี 
 

 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๓  มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๔ 

( เสร็จแล้ว) 
 

 
ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔ 

( เสร็จแล้ว) 
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มาตรการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
สายงานต่างๆ รับทราบและเข้าใจ
อย่างทั่วถึง 

 
ผลการดำเนินงาน 

คณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน คปภ. ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกัน
ปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และได้แสดงให้เห็นถึง
ความกระตือรือร้นและในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในองค์กรร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะเข้ารว่ม
กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรได้จัดขึ้นแล้ว ยังมีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละสาย
งานอีกด้วย 

๓. มาตรการในการยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT)  

มาตรการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
การให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ
ของสำนักงาน คปภ. 
ได้ดีขึน้ 

๑. การสำรวจความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับบริการจาก
สำนักงาน คปภ.  

๒. การปรับปรุงช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะฝ่ายทาง
เว็บไซต์สำนักงาน คปภ. 

๓. การนำระบบ I-SERF  
(OIC Online Service)  
มาให้บริการในงานขอรับ
ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 

๔. การให้บริการในรูปแบบ  
E-Service ในกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนด้านการ
ประกันภัย และการขอรับ/

- ฝ่ายกลยุทธ์และบริหาร
ความเสี่ยง 
 

- กลุ่มงานโครงสร้าง
ระบบและความ
ปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สายงานกำกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 

- กลุ่มงานโครงสร้างระบบ
และความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- สายคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ 

- สายตรวจสอบคน
กลางประกันภัย 

ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔ 
( เสร็จแล้ว) 

 

ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔ 
( เสร็จแล้ว) 

 
 

ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔ 
( เสร็จแล้ว) 

 
 
 



-๘- 

 

มาตรการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
ขอต่ออายุใบอนุญาตคน
กลางประกันภัย 

 
ผลการดำเนินงาน 

สำนักงาน คปภ. ได้รับฟังและนำเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งเปน็ผู้
ที่มารับบริการจากสำนักงาน คปภ. มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้มีการนำเอา
เทคโนโลย ีมาใช ้ ในกระบวนการทำงานสำหร ับการให ้บร ิ การแก ่ผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได ้ เส ี ยภายนอก  เช่น  
การขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผผู้เอาประกันภัย และการ
ขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ซึ่งนอกจากผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
และสอดคล้องกับนโยบายการรักษาระยะห่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 แล้ว ยัง
ส่งเสริมให้การดำเนินงานในกระบวนการดังกล่าวมีความโปร่งใสด้วย 

 
 
 
 
  



-๙- 

 

ภาคผนวก 
 

๑. มาตรการในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. (OIT) 

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ 
Microsoft Teams  

 
 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่มีการปรับปรุง 

 

 



-๑๐- 

 

 

 
 

 
 



-๑๑- 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๑๒- 

 

 
๒. มาตรการในการยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) 

 

 



-๑๓- 

 



-๑๔- 

 



-๑๕- 

 



-๑๖- 

 



-๑๗- 

 



-๑๘- 

 

 
 
 
 



-๑๙- 

 

 



-๒๐- 

 

  



-๒๑- 

 

 



-๒๒- 

 



-๒๓- 

 



-๒๔- 

 



-๒๕- 

 

 



-๒๖- 

 

๓. มาตรการในการยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT)  

 

 



-๒๗- 

 

 



-๒๘- 

 

 



-๒๙- 

 

 
 



-๓๐- 

 

 
 

 
 
 
 

 


