
 
 
 

  

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน คปภ. 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
คณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ได้นำผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปี ๒๕๖๔ มาวิเคราะห์เพ่ือระบุจุดด้อย – จุดแข็งและกำหนดเป็น “มาตรการในการยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.” ดังมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 

มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

1. มาตรการ
ในการ
ยกระดับการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน
ภาครัฐ (IIT)) 
 

ตัวชี้วัดที่่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วัดที่่่ 2 การใช้
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่่ 
3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 

ดำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
• กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้

พนักงานในหัวข้อ เกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
 

• กำหนดนโยบายมาตรการงดการรับ 
การเรียกร้อง หรือการให้ ของขวัญ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก 
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
No Gift Policy  

• ปรับปรุงนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงด้านทุจริตรวมถึงการปรับปรุง

 
 

สายกลยุทธ์
องค์กร 
 
 
 

สายกลยุทธ์
องค์กร, สาย
กฎหมายและ
คดี 
 
 
สายกลยุทธ์
องค์กร, ฝ่าย

 
 

เม.ย. 65 
 
 
 
 

เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
เม.ย. 65 
 

 
 
- จัดการอบรมในหัวข้อ “การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้าน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. 
ประจำปี 2565” โดยวิทยากรจาก สำนักงาน 
ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 
 

- สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศสำนักงาน 
คปภ. เรื ่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) ลงวันที่ 22 เมษายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
- ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของสำนักงาน คปภ. โดยได้ปรับปรุง
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มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 
 
 
 
 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
 

• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 

สายบริหาร 

 

 

 

สายบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. ๖๕ 

 

 

 

ธ.ค. ๖๕ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตรวมถึง
การปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตในเชิงบูรณาการ และ
เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน
ทุจริตและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตบนเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. 

- ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ท ำ ง า น ก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม
งบประมาณของสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ เพื ่อรายงานผลการใช้จ ่าย
งบประมาณ ประจำไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๔ 
โดยมีผู้แทนจากทุกสายงานเข้าร่วม 

- สายบริหาร สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งเวียน
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เมื ่อว ันที ่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกสายงานรับทราบและเร่ง
ดำเน ินการใช ้จ ่ายให ้ เป ็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ และ
ขอให ้สายงาน/ฝ ่าย/กล ุ ่มงาน ตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายของแต่บะรายการและ
โคร งการท ี ่ ไ ด ้ ขอต ั ้ ง งบประมาณไว ้ กั บ
งบประมาณการรายจ่ายที่จะเบิกจ่ายในแต่ละ
งวดว่าเพียงพอหรือไม่ หากเพียงพอขอให้
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มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

ดำเน ินการจ ัดหางบประมาณรายจ ่ายเ พ่ือ
รองรับก่อนมีการตรวจรับหรือเบิกจ่าย 
 

๒. มาตรการใน
การยกระดับ
การมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ
หน่วยงาน
ภาครัฐ (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพ
ในการดำเนินการ 
 

• จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับภาคธุรกิจ ในขั้นตอนการ
พัฒนากฎระเบียบ เช่น การจัดการ
อบรม/สัมมนาต่างๆ โดยมีผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอกเข้าร่วม เช่น การ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดใน
ขั้นตอนการออกกฎหมาย, การจัด
หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง (วปส.) โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรมเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้บริหารของ
บริษัทเอกชนต่างๆ รวมถึงธุรกิจ
ประกันภัยด้วย 

 

ทุกสายงาน 
 

ธ.ค. ๖๕ - สำนักงาน คปภ. ได้จัดการสัมมนาผู ้ไกล่
เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อพัฒนา
ทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ด้านประกันภัย ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 
2565 โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 
103 คน ประกอบด้วย ผู้ไกล่เกลี่ย จำนวน 58 
คน ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน คปภ. 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 45 คน 

- สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (วปส.) ได้จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษา วปส. ร ุ ่นที ่ 10 ประจำปี 2565 
เพื่อให้ความรู้หลักการพื้นฐานด้านประกันภัย 
บทบาทหน้าที ่ของสำนักงาน คปภ. เช ื ่อม
ความสัมพันธ์ รวมทั ้งการแนะนำการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อทำรายงานวิชาการการศึกษากลุ่ม 
( Group Project : GP) ต ล อ ด จ น ก า ร ท ำ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ระหว่าง
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565  
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มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

- เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน 
คปภ. ได ้ม ีการประช ุมผ ่านระบบออนไลน์ 
ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการ
แพทย์ กรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกัน
ส ุขภาพแห ่งชาต ิ  (สปสช. ) กองกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนว
ปฏ ิบ ัต ิการให ้ความค ุ ้มครองตามส ัญญา
ประกันภัยสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

- เมื ่อวันที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน 
คปภ. ได ้จ ัดการอบรมให ้ความร ู ้ด ้านการ
ประกันภัยแก่อาสาสมัครประกันภัย ในเขต
พ ื ้นท ี ่กร ุ ง เทพมหานคร  ภายใต ้ โครงการ
อาสาสมัครประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี
สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครประกันกภัยในเขต
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประมาณ ๙๐ คน 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใน
ช่องทางต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ 
เว็บไซต์ สื่อโซเชียล เพ่ือสื่อสารกับ

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 
 

ธ.ค. ๖๕ 
 
 

- สำนักงาน คปภ. มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสารธารณชน ผ่าน
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มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

 ประชาชนในทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง 
มีประสิทธิภาพ และทันต่อ
สถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางที่ต่างๆ เช่น เว็บไซต์, LINE Official 
Account, Facebook อย่างสม่ำเสมอ เช่น 
การนำเสนอการดำเนินการช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยกรณีการ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบ 
infographic เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน 
คปภ. และ LINE Official Account , การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการมีผลบังคับใช้ของคำสั่ง
นายทะเบียนที่ 5/2565 เรื่อง การจ่ายค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันหรือ
ค่าชดเชยรายได้ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
สำหรับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความ
คุ้มครองที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาล ใน
สถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย แบบ 
Home Isolation แบบ Community 
Isolation หรือแบบ Hotel Isolation สำหรับ
บริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 
6/2565 เรื่อง การจ่ายค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ตาม



-๗- 

 

มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ปรับปรุงระบบสายด่วน 1186 
โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้
สามารถตอบข้อซักถามของ
ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

• นำระบบ SMS มาใช้ในการ
ให้บริการประชาชน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายคุ้มครอง
สิทธิ์ฯ 
 
 

สายคุ้มครอง
สิทธิ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค. ๖๕ 
 
 
 

ธ.ค. ๖๕ 
 
 

กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ได้รับความคุ้มครองที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และได้เข้ารับการดูแล
รักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล ณ ที่พำนัก
ของผู้ป่วย แบบ Home Isolation แบบ 
Community Isolation หรือแบบ Hotel 
Isolation สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เมื่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ บนหน้าเว็บไซต์
สำนักงาน คปภ. 

- จัดทำโครงการปร ับปร ุงระบบสายด่วน 
1186 โดยนำเทคโนโลย ีมาใช้  เพ ื ่อเ พ่ิม
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน โดยคาดว่า
จะระบบใหม่จะพร้อมใช้งานในปี ๒๕๖๖  

-  สำนักงาน คปภ. ได้เริ่มให้บริการแจ้งข้อมูล
แก่ประชาชนที ่มาติดต่อผ่านระบบ SMS ใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือแจ้งข้อมูลสำหรับผู้ถือ
กรมธรรม์ของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัยฯ 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงการทำงาน 
 

• การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 
๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการ

สายกลยุทธ์
องค์กร 
 

ธ.ค. ๖๕ - เผยแพร่ผลสำรวจฯปี 2564 ลง หน้าเว็บ
ไชต์สำนักงาน คปภ.  



-๘- 

 

มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของสำนักงาน คปภ. 

 

- ดำเนินการจัดจ้างผู ้ประเมิน ภายนอกให้
สำรวจความพึงพอใจ ผู ้รับบริการ ปี 2565 
และเริ่มสำรวจในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

๓. มาตรการใน
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย
ข้อม ูลบนหน้า
เ ว ็ บ ไ ซ ต์
สำนักงาน คปภ. 
(OIT) 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การ
เปิดเผยข้อมูล  
 

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลที ่ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขในปี 2564 แล้ว ต้องมีการสอบ
ทานความครบถ ้ วนสมบ ู รณ์ ตาม
องค์ประกอบของข้อมูลตามที่ ป.ป.ช. 
กำหนด เพื่อรักษาระดับและพัฒนาให้
ดีขึ้น ได้แก่  
O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 
O8, O9, O10, O12, O13, O14, 
O16, O17, O18, O20, O21, 
O22, O23, O29, O30, O32 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทีเ่ป็นการเปิดเผยรายปี 
รายครึ่งปี หรือรายไตรมาส ซึ่งต้องมี
การปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน 
ได้แก่ O11, O15, O19, O25, 
O26, O27, O28, O31, O33 
 
 

สายกลยุทธ์
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายกลยุทธ์
องค์กร, สาย
คุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์, 
สาย
ตรวจสอบคน
กลาง
ประกันภัย, 
สายบริหาร, 

เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

- สายกลยุทธ์องค์กรได้ตรวจสอบข้อมูลที่
เผยแพร ่บนเว ็บไซต ์สำน ักงาน คปภ.และ
ประสานสานกลุ ่มงานโครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที ่กำหนด และรายงานต่อ
คณะทำงาน ITA เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

 

 

 
 
- สายกลยุทธ์องค์กรได้ประสานสานงาน/ฝ่าย
ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ที่
กำหนดเพื ่อเผยแพร ่บนหน้าเว ็บไซต์  และ
รายงานต่อคณะทำงาน ITA เม ื ่อว ันที ่  21 
เมษายน 2565 



-๙- 

 

มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ
ป้องกันการทุจริต 

ศึกษาเกณฑ์การประเมินในปี ๒๕๖๕ 
และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการ
และการดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อ
ปรับปรุงและเผยแพร่กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ 
O34, O35, O36, O37, O38, 
O39, O40, O41, O42, O43 
 

สายกลยุทธ์
องค์กร,  
ฝ่ายตรวจ 
สอบกิจการ
ภายใน, ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล, กลุ่ม
งานสื่อสาร
องค์กร 
 

เม.ย. 65 
 

- สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศสำนักงาน 
คปภ. เรื ่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) ลงวันที่ 22 เมษายน ๒๕๖๕ 
- สายกลยุทธ์องค์กรได้ประเมินความเสี ่ยง
ด้านการทุจริตประจำปี ติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง และเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 
- สายกลยุทธ์องค์กรร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายในจัดทำแผนป้องกันการทุจริต
ประจำปี ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
และเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 
- สายกลย ุทธ ์องค ์กรได ้จ ัดทำมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน และรายงานต่อคณะทำงาน 
ITA เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมถึงได้มีการ
ต ิดตามการดำเน ินการ  และรายงานต่อ
คณะทำงาน ITA เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
- กล ุ ่มงานส ื ่อสารองค ์กร ได ้จ ัดทำข ่ าว
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 



-๑๐- 

 

มาตรการ ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผู้รับผิดชอบ กำหนด
แล้วเสร็จ 

ผลการดำเนินงาน 

และเผยแพร่ผ ่านช ่องทางต่างๆ เช ่น หน้า
เว็บไซต์, LINE Official Account, Facebook 
 

 
การรายงานผลการดำเนินงาน 

• คณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ได้ ร่วมกันกำหนด “มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้มีการประชุมเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

• คณะกรรมการกำกับดูแลแลการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ได้มีการ
ติดตามการดำเนิน “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” อย่างใกล้ชิด โดยคณะทำงานฯ  
ได้รายงานสรุปแผนการดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม Morning Brief เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้มีการประชุมสรุปผลการ
ดำเนินการเตรียมความเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะ 

• การกำหนดช่วงการนำเข้าข้อมูลส่วน OIT ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี ทำให้มีความทับซ้อนกับช่วงเวลาในการการจัดทำงบการเงิน
ประจำปีและงบการเงินของไตรมาส ๑ ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ต้องนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ซึ่งถ้าหากมีการขยาย
ระยะเวลาในการนำเข้าข้อมูลส่วน OIT ให้สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมได้ จะทำให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการมากยิ่งข้ึน 

 
 
 


