แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง/หน่วยงาน สานักงานประกันสังคม

ลงชื่อ นางสาวนุชนาฏ สมพงษ์ ผู้รายงาน
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร02-9562455-56
วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๓

หมายเหตุ : สาหรับระยะเวลา 1 ม.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2563
(ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สาหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สาหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น
ภายใต้กากับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กากับ/กรุงเทพมหานคร)
 เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สาหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)
 เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สาหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ
๒. นายกิติคณ
ุ โตรักษา
๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

เอกสารหมายเลข ๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน. สานักงานประกันสังคม
รอบที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม................................หน่วยงาน
รายชื่อหน่วยงาน
ในกากับ ศปท.
ระดับกรม
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน
หน่วยงานอื่น
กทม.
๑

ชื่อกระบวนงาน

การชาระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ของนายจ้าง (มาตรา
33 และผู้ประกันตน
(มาตรา 39)

กรอบ
การประเมิน
ด้าน
๑ ๒ ๓*
๒

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทาให้เกิด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ

๒
๓
๔
๕
๖

*

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

เอกสารหมายเลข ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับกรม สานักงานประกันสังคม
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ พฤษภาคม 2563
หน่วยงานที่ประเมิน
กองบริหารการเงินและการบัญชี
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทาให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนชาระเงินสมทบผ่านระบบ
ธนาคารและหน่วยบริการและระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการชาระเงิน ณ สานักงาน
๒. พัฒนาปรับปรุงระบบหรื อเพิ่มช่องทางการให้ บริ การรับชาระเงินสมทบผ่านธนาคาร
และหน่วยบริ การ
๓. ออกตรวจแนะนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่สานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อกากับดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบตั ิงาน
4. การแก้ไขระเบียบแนวปฏิบตั ิ / การแจ้งทบทวนแนวปฏิบัติ เพื่อรองรับนวัตกรรมทาง
การเงินในอนาคต

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนชาระเงิน
สมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการ และระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
ชาระเงิน ณ สานักงาน
1.1 ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง

1.๒ ลดการใช้เงินสดและเช็คผ่านมือเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและสร้างความโปร่งใสให้องค์กรตามนโยบาลรัฐบาล (Zero Corruption)
๑.๓ มีจานวนสถานประกอบการชาระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ
ในช่วงเดือน ม.ค.63 – เม.ย.63 คิดเป็นร้อยละ 92.46 และจานวนผู้ประกันตน
ที่ชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านธนาคารและหน่วยบริการในภาพรวม
ทั่วประเทศในช่วงเดือน ม.ค.63 – เม.ย.63 คิดเป็นร้อยละ 94.59 (เอกสารแนบ 1)
๒. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชาระเงินสมทบผ่านธนาคาร และ
หน่วยบริการ
2.1 สานักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการรับชาระเงินสมทบผ่านธนาคาร
และหน่วยบริการ เพื่อลดการรับชาระเงินสมทบ ณ สานักงานทาให้นายจ้างและ
ผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National ePayment Master Plan) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต และปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้
เกิดผลสาเร็จ และอันดับของประเทศดีขึ้นตามการจัดอันดับความยาก – ง่ายใน
การประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing Business) ปัจจุบันมีช่องทางการ
ให้บริการรับชาระเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการ ดังนี้ (เอกสารแนบ 2)
1. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
๒. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
3. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
4. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
6. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
7. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
8. ธนาคารซิตี้ แบ็งค์ เอ็น. เอ.
9. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
10. ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
11. ธนาคารออมสิน
12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
13. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
14. เคาน์เตอร์ไปรษณีย์
15. เคาน์เตอร์เซ็นเพย์
16. เคาน์เตอร์บิ๊กซี
17. ตูบ้ ญ
ุ เติม
ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ได้พัฒนาระบบการรับชาระเงินกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านบริการ SCB Easy App
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนายจ้างโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชาระเงิน

2.2 นายจ้างที่ชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ชาระเงิน
โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จากเว็บไซต์ของสานักงานประกันสังคมทาให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้เงินสด และการใช้เช็ค เพือ่ ป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๓. ออกตรวจแนะนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อกากับดูแล
และตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ขณะนี้ยังดาเนินการไม่ได้เนื่องจากติดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
4. การแก้ไขระเบียบแนวปฏิบัติ / การแจ้งทบทวนแนวปฏิบัติ เพื่อรองรับ
นวัตกรรมทางการเงินในอนาคต
สานักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน
กรณีบานาญชราภาพ ผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกันตนกรณีรับเงินบานาญชราภาพครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และลดการใช้เอกสารสาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
โดยได้จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติการจ่ายบานาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์
(เอกสารแนบ 3)

