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๑. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2 คน 2 คน 2 คน กบค. เม่ือวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นของส านักงาน
ประกันสังคมประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้แก่
1) นางวันทนา คงสุวรรณ ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานช านาญการ 
สังกัดส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1
2) นางสาวเพลินจิตต์ บุญเขียว ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานช านาญการ
 สังกัดกองนโยบายและแผนงาน

๒. การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม

15 คน กบค. ก าหนดการในการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานดีมีคุณธรรม จะเร่ิม
ด าเนินการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

๑. จ านวนบุคลากรใน
สังกัดท่ีได้รับความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต 
๑๐๐ คน

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเก่ียวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตเข้าระบบ SSO KM

๒. ร้อยละของบุคลากรท่ี
มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริต ร้อยละ ๖๐

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเก่ียวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริตเข้าระบบ SSO KM

๑. การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง    การ
ทุจริตระดับองค์กร : กระบวนงานจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม

๑ กระบวนงาน - ส านักงานประกันสังคม
เป็นองค์กรท่ีจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส
ตรวจสอบได้

สปย. 1. สร้างการรับรู้ให้กับหน่วยปฏิบัติในการด าเนินการป้องกันความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึน
2. สร้างการรับรู้ให้กับสถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมท่ีเข้าร่วม
โครงการ ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมด าเนินการให้
ถูกต้องตามเง่ือนไข

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1 - 2 ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ผลการด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรมองค์กรต้านการทุจริต
กลยุทธ์ท่ี ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติ จิตส านึก และแรงจูงใจท่ีดีของบุคลากรส านักงานประกันสังคมด้านการป้องกันการทุจริต

๓. การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทาง SSO
 KM

กฝ.

กลยุทธ์ท่ี ๒ การก าหนดแนวคิด  แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและร่วมต้านการทุจริต

โครงการ เป้าหมาย

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้

(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ 2564
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1 - 2 ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ผลการด าเนินการโครงการ เป้าหมาย

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้

(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ 2564

๑. การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง    การ
ทุจริตระดับองค์กร : กระบวนงานจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (ต่อ)

๑ กระบวนงาน 3. เจ้าหน้าท่ีสุ่มตรวจเพ่ือตรวจสอบการให้บริการ/การขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีทันตกรรมของสถานพยาบาล/คลินิกในความตกลง
4. จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีวินิจฉัยประโยชน์
ทดแทน กรณีประกันสังคมเพ่ือถอดบทเรียน แล้วหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้านการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และจัดท าคู่มือการบริหารจัดการ
ความเส่ียงพร้อมท้ังแจ้งหน่วยปฎิบัติให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด
5. กรณีท่ีตรวจสอบแล้วพบว่าสถานพยาบาลทุจริตในการเบิก
ค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม ส านักงานประกันสังคมต้อง
ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการ
ให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

๒. การเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์หรือ
จัดท าคู่มือการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ

๑ คร้ัง 1 คร้ัง กบค. จัดท าคู่มือวินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จรรยา และจริยธรรมการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานประกันสังคม 
และได้เผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าท่ีของส านักงานประกันสังคม

๑. การพัฒนาระบบ/การเพ่ิมช่องทาง การ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – System)

๑ ระบบ 1 ระบบ กองบริหารการเงินและการ
บัญชีได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบ/เพ่ิมช่องทางการ

ให้บริการรับ-จ่ายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน สามารถ
ด าเนินการได้ท้ังส้ิน 4 หน่วย

บริการ/ช่องทาง/ระบบ

สบท./กบง. 1. พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ิมช่องทางการจ่ายเงินผ่านบริการ 
Prompt Pay จ านวน 1 แห่ง ได้แก่การจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณี
บ าเหน็จชราภาพ ผ่านบริการ Prompt Pay โดยมีธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการให้บริการ เร่ิมให้บริการเม่ือวันท่ี 23
 พฤศจิกายน 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกันการทุจริต
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๑. การพัฒนาระบบ/การเพ่ิมช่องทาง การ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E – System) (ต่อ)

๑ ระบบ 2. พัฒนาระบบให้บริการเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินกองทุนเงิน
ทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด
 (มหาชน) เร่ิมให้บริการเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563
3. พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ิมช่องทางรับช าระเงินกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-payment) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  เร่ิมให้บริการเม่ือ
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
4. พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-payment) ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์ เร่ิมให้บริการเม่ือวันท่ี 29 
มีนาคม 2564

๒. การเผยแพร่บทความ/คู่มือ/มาตรการ/
แนวปฏิบัติผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ
เสริมสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด

๑ เร่ือง 8 เร่ือง บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีจิตส านึกในการ
ยับย้ังการกระท าท่ีเป็นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทุกส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม

1.สตส,
2. กพร
3. สสร
4. กบล

1. มีการจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายในของส านักงานประกันสังคม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีด้านการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังน้ี
-คู่มือการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 2563 (พ.ย.63)
-คู่มือการตรวจสอบสถานประกอบการ 2563 (พ.ย. 63)
-คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ระบบการตรวจสอบเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Inspection 
System (e-ips)
2. จัดท าแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ ดังน้ี
-แนวปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 2563
-แนวปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 2564

3. การจัดท าและเผยแพร่คลิปความรู้ด้านการตรวจสอบสถาน
ประกอบการ และการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง ดังน้ี
-EP1 ปี 64 ตรวจบัญชีค่าจ้างอย่างไร
-EP2 แนวปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 2564
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1 - 2 ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ผลการด าเนินการโครงการ เป้าหมาย
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ท่ีใช้
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๒. การเผยแพร่บทความ/คู่มือ/มาตรการ/
แนวปฏิบัติผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ
เสริมสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด 
(ต่อ)

๑ เร่ือง -EP3 ข้อควรรู้มือใหม่ตรวจบัญชีค่าจ้าง'
-EP4 ข้อควรรู้มือใหม่ตรวจบัญชีค่าจ้าง ภาค 2
-EP5 การตรวจบัญชีค่าจ้างผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต และสามารถเปิดดูพิมพ์เอกสารได้
จากเว็บไซต์ http:intranet.sso.go.th/ihc/หัวข้อหน่วยงาน/ส านัก
ตรวจสอบ/คลับ สตส./คู่มือ
4. สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยแจ้งเวียน
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2021 และแนวทาง
การปฏิบัติตามการยืมวัสดุส านักงานฯ ผ่านไลน์ SSO OPDC

5. ด าเนินการออกพระราชกฤษฏีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซ่ึงสมัครเป็น
ผู้ประกันตน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ท่ี 138 ตอนท่ี 11 ก หน้า 20 เม่ือวันท่ี 10 ก.พ. 64 มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 11 ก.พ. 64 ลงในเว็บไซต์ www.sso.go.th เมือวันท่ี 16 
ก.พ. 64 หัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ> พระราชกฤษฎีกา ท้ังน้ี เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีได้น าไปใช้ในการปฎิบัติงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกันและสร้าง
ความโปร่งใสให้กับผู้รับบริการ

6. ปรับปรุงรายละเอียดสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขการเกิดสิทธิขอรับ
ประโยชน์ทดแทนมาตรา 40 กรณีเสียชีวิต ตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์
ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์
ทดแทนของบุคคล ซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2564 ใน
เว็บไซต์ www.sso.go.th เม่ือวันท่ี 16 ก.พ. 64 หัวข้อ สิทธิ
ประโยชน์> กองทุนประกันสังคม> ประกันสังคมมาตรา40
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๒. การเผยแพร่บทความ/คู่มือ/มาตรการ/
แนวปฏิบัติผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือ
เสริมสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด 
(ต่อ)

๑ เร่ือง 7. กองบริหารการลงทุน ได้เผยแพร่"ระเบียบส านักงานประกันสังคมว่า
ด้วยแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ และการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีด้านการลงทุน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้รับทราบ
และน าไปปฏิบัติ
8. เผยแพร่คู่มือวินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จรรยา และจริยธรรม
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานประกันสังคม
9. เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายประโยชน์ทดแทน ส านักสิทธิ
ประโยชน์ได้จัดท าแนวปฏิบัติการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
(กรณีการออกจากงานของผู้ประกันนตน) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง

๓. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการบริหารการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณการเงิน 
การบัญชีและพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑ เร่ือง 6 เร่ือง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ การเงิน การ
บัญชี และพัสดุ และ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามคู่มือ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางท่ีก าหนด

กค.  - เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับคู่มือและแนวปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด เช่น กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง 
ส านักงบประมาณ ให้แก่บุคลากรในสังกัดผ่านระบบ Intranet      
 - จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ 
จ านวน 4 รุ่น ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 โดยเผยแพร่
เอกสารประกอบการบรรยายความรู้ดังกล่าวผ่านทางระบบ Intranet 
และ Line และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด 19 

ได้ปรับรูปแบบการอบรมผ่านระบบ Webex

๑. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของ 
เจ้าหน้าท่ี ป้องกันการทุจริต

๒ คร้ัง 9 คร้ัง ให้ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
วินัยและเร่ืองการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

กบค. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสอดแทรกความรู้เร่ืองวินัย จรรยาการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการและพนักงานประกันสังคม
 ในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสังคม ช่วงเดือนตุลาคม
 2563 - มีนาคม 2564 จ านวน 9 คร้ัง

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต



ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1 - 2 ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ผลการด าเนินการโครงการ เป้าหมาย

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้

(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ 2564

๑. โครงการด าเนินการทางวินัยส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีประกันสังคม

๑๒๐ คน กบค. ระหว่างจัดเตรียมโครงการฝึกอบรม และจะด าเนินการจัดอบรม
ข้าราชการ จ านวน 2 รุ่น
- รุ่นท่ี 1 วันท่ี 14 - 16 กรกฎาคม 2564
- รุ่นท่ี 2 วันท่ี 19 - 21 กรกฎาคม 2564

๒. กิจกรรมการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม
ของส านักงานประกันสังคม

๕ หน่วยงาน กบค.

๓. กิจกรรมเสริมสร้างให้ภาคประชาชน  
มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม      ใน
การป้องกันการทุจริต

๑ คร้ัง 1 คร้ัง กบค. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตผ่านช่องทาง www.sso.go.th

๑. กิจกรรมบูรณาการข้อมูลสถิติการทุจริต
เพ่ือเผยแพร่และรณรงค์ลดการให้และรับ
สินบน

๑ คร้ัง 1 คร้ัง เพ่ือให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ประกันสังคมรับทราบ

กบค. ม.ค เม่ือวันท่ี 7  มกราคม 2564 ส านักงานประกันสังคมได้ประกาศ เร่ือง 
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด พุทธศักราช 2564
 และเผยแพร่ข้อมูลสถิติการด าเนินการทางวินัยเก่ียวกับการทุจริตใน
เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม โดยให้หน่วยปฎิบัติรายงานผลการ
ด าเนินการทางวินัยให้ทราบ

๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารหรือกิจกรรมการส่งเสริม 
ปลูกจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม      และ
การต่อต้านการทุจริต

๒ คร้ัง 6 คร้ัง เพ่ือเป็นแนวทางมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน

กบค. แจ้งเวียนค าพิพากษาของศาลปกครองกรณีกระท าผิดวินัยท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกับการทุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
ประกันสังคม ทางระบบส่ือสารภายในส านักงานประกันกันสังคม (IHC)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีความโปร่งใส
กลยุทธ์ท่ี ๑ การสร้างนวัตกรรมและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนากลไกตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์ท่ี ๓ บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
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๑. โครงการเข้าร่วมประกวด/กิจกรรมเพ่ือ
รับรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต

๒ คร้ัง 1 คร้ัง กบค. ม.ค ส านักงานประกันสังคมสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2564 ของ 
กพร ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี 
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564
   1.1 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 หมวด 1 การน าองค์การ และหมวด 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    1.2 รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
2. รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.2564
    - การบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนของส านักงานประกันสังคม

๒. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ร้อยละผลการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ร้อยละ 88

- - - กบค. ส านักงานประกันสังคมด าเนินการจัดท าข้อมูลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสตามกรอบเวลาท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดย
เลขาธิการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการประเมินดังน้ี
1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนังสือ ด่วน รง 0607/0658
ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564  รายงานเลขาธิการ เร่ือง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีข้อส่ังการให้
ผู้บริหารด าเนินการ ดังน้ี
- มอบหมายนายประพนธ์ ศิลปรัศมี ต าแหน่งรองเลขาธิการ รับผิดชอบ
การประเมินของหน่วยงาน 
- มอบหมายผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดูแลระบบของ
หน่วยงาน 
'- มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดท าข้อมูลในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างภาพลักษณ์ท้ังหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร



ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1 - 2 ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ผลการด าเนินการโครงการ เป้าหมาย

ผลส าเร็จ งบประมาณ
ท่ีใช้

(บาท)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ระยะเวลาท่ีด าเนินการปีงบประมาณ 2564

๒. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ต่อ)

ร้อยละผลการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ร้อยละ 88

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้จัดเตรียมข้อมูลส่งให้กองบริหารทรัพยากร
บุคคลด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ (ITA) ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเข้า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ป.ป.ช ก าหนด

๓. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมของ
ผู้บริหาร บุคลากรและส่วนราชการ ใน
สังกัดผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

๑ คร้ัง 1 คร้ัง เพ่ือให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ประกันสังคมมุ่งม่ันปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรร
มาภิบาล

กบค. มี.ค เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 ส านักงานประกันสังคมได้เผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ทาง sso.go.th  เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีน าไปปฏิบัติ โดยมุ่งหมายให้ส านักงานประกันสังคมปราศจาก
การทุจริต ภายใต้กิจกรรม "ส านักงานประกันสังคม โปร่งใส ร่วมใจ
ต้านทุจริต"


