
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานประกันสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 – 4 รอบ 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖4 – เดือนกันยายน ๒๕๖5) 
  

โครงการ 

 ผลส าเร  จ 
งบประมาณ 

ท  ่ใช้ 
 (บาท) 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท์ ่ 1 สร้างวฒันธรรมองคก์รตา้นการทจุริต 

กลยทุธท์ ่ 1 เสริมสร้างองคค์วามรู้ ทศันคติ จติส านกึ และแรงจูงใจท ด่ ของบคุลากรส านกังานประกนัสังคมด้านการป้องกันการทุจรติ 

๑. การคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น 
 

๒ คน ๒ คน บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

  
 
 

  ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเดน่ 
ของส านักงานประกันสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
๑) นางกิตชฎา ศรีสุวรรณ ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน    
ช านาญการ สังกัดส านกังานประกนัสังคมกรงุเทพมหานคร
พื้นที่ 4 
๒) นางสาวภรัณยา ถนอมแก้ว ต าแหน่ง นติิกร  
ช านาญการ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

- 

๒. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 
ที่ท างานดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

๑๕ คน   เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
 ให้แก่เจ้าหน้าที่ท างานดี 
 มีคุณธรรมจริยธรรม 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

     กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือ  
 ที่ รง 0607/ว 9944 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565  
 แจ้งเวียนกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด 
 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคด าเนินการประชาสัมพันธ์  
 ให้ บุคลากรในสังกัดทราบและเข้าร่วมสมัครเข้ารับ 
 การคัดเลือก บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ประจ าปี 2565 โดยก าหนดส่งใบสมัครภายในวันที่  
 21 ตุลาคม 2565 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

๓. การเผยแพร่ความรูด้้านการ
ป้องกันการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบผ่านชอ่งทาง SSO KM 

1. จ านวนบุคลากร
ใ น สั ง กั ด ที่ ไ ด้ รั บ
ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร
ป้องกันการทุจริ ต 
100 คน 

ไตรมาส 1-2  
469 คน 

 
ไตรมาส 3-4 

145 คน 

  
 
 
 
  

- กองฝกึอบรม     ด าเนนิการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต  
ผ่านระบบ SSO KM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต 
ร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

  ไตรมาส 1-2 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
 เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
 คิดเป็น ร้อยละ 80.59 
ไตรมาส 3-4 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
 เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
 คิดเป็น ร้อยละ 99.30 
 

      ไตรมาส 1-2 
ด าเนนิการวัดความรู้ ความเข้าใจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 378 คน 
 
ไตรมาส 3-4 

ด าเนนิการวัดความรู้ ความเข้าใจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 132 คน 
 
 
 
 
 

กลยทุธท์ ่ ๒ การก าหนดแนวคดิ  แนวทาง มาตรการในการสร้างวัฒนธรรมองคก์รแห่งธรรมาภบิาลและร่วมต้านการทุจรติ 
 ๑. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง    
การทุจริตระดับองคก์ร : 
กระบวนการลงทุนตราสารทนุ 
ในประเทศ 

๑ กระบวนงาน ๑ กระบวนงาน บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน
ตามมาตรการป้องกันและลด
ความเสี่ ยงในการเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- กองบริหาร 
การลงทุน 

    กองบริหารการลงทุนได้จัดท าแผนประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต ประจ าปี 2565 ในหัวข้อการใช้อ านาจ 
และต าแหน่งหน้าที่การบริหารเงินกองทุนประกันสังคม  
รายละเอียดดังนี้   

 1.ขั้นตอนการพิจารณาลงทุนโดยผู้จัดการโดยตรง 
 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
      1.1 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามแนวทาง 
 การลงทุน 
      1.2 พิจารณาซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จนท าให้เกิด 
 การสร้างราคาเพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม 
 กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.ขั้นตอนการส่งค าสั่งซ้ือขายโดยงานค้าหลักทรัพย์ 
 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
      2.1 เลือกส่งค าสั่งซ้ือขายให้นายหน้าซ้ือขาย 
 หลักทรัพย์เฉพาะรายเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ 
      2.2 น าข้อมูลค าสั่งขายของส านักงานฯ ไปซ้ือหรือ 
 ขายหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม 
 กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินการและมาตรการควบคุมความเส ่ยงการ
ทุจริตจากการพิจารณาลงทุน โดยผู้จัดการกองทุน มีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

(ต่อ)             1. มีการก าหนดขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ที่ชัดเจน
ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนในแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงมี
โครงสร้างองค์กรที่มีการสอบทานระหว่างกันเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

     2. มีการก ากับการลงทุนประจ าวัน ให้เป็นไปตาม 
 แผนการลงทุนประจ าปี แผนการลงทุนประจ าสัปดาห์ 
 หลักเกณฑ์การลงทุนและแนวทางการลงทุน รวมถึง 
 รายชื่อหลักทรัพย์ตลาดรองที่สามารถลงทุนได้ 
 (Universe) ซ่ึงผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 
 ลงทุนและอนุมัติโดยเลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
     3. มีการจัดท าระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณ และหลัก 
 ปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 
 เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน โดยมีข้อก าหนดในหลาย 
 ประเด็นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
          - การถือครอง การได้มาหรือการจ าหน่ายไปซ่ึง 
 หลักทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน โดยเจ้าหน้าที่ 
 ด้านการลงทุนต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
 ต่อเลขาธิการเป็นประจ า ปีละ 2 ครั้ง และการจ าหน่าย 
 ไปซ่ึงหลักทรัพย์ต้องขออนุมัติล่วงหน้าและผ่านการ 
 อนุมัติโดยผู้อ านวยการกองบริหารการลงทุน 
          - เจ้าหน้าที่ด้านการลงทนุต้องไม่รับทรัพย์สินหรือ  
 ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิด 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมีความ 
 จ าเป็นต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติ 
 ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้าน 
 จรรยาบรรณและการป้องกันความขัดแย้งทาง 
 ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน พ.ศ. 2563 
  และเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด 
 จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 
    4. มกีลุ่มงานทีร่ับผิดชอบในการก ากับและติดตาม
การลงทุนให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ได้รับการ
อนุมตัิ โดยมรีะบบที่ช่วยสนับสนุนการบริหารการลงทนุ
ท าให้สามารถก ากับได้ทั้งก่อนการลงทนุ (Per-
Compliance) และหลังการลงทนุ (Post-Compliance)  

     5. มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ
ตามระเบียบจรรยาของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน การ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเปิดบัญชีซ้ือ 

 
 
 

- 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

(ต่อ)          ขายหลักทรัพย์ การถือกรรมสทิธิ์ในหลักทรพัย์ การได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์ของเจ้าหน้าทีด่้านการลงทุน
และบุคคลในครอบครัว รวมถึงมกีระบวนการในการรับ
เรื่องร้องเรียนและตรวจสอบกรณทีี่อาจเกิดการทุจริตต่อ 
 หน่วยงานหรือส านักงานทั้งจากภายในและภายนอก 
           ทั้งนี้  ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ/
ขั้นตอนการท างาน เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตแล้ว พบว่า โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ าสุด 
และในปัจจุบันยังไม่เกิดความเสียหายด้านทุจริตจาก
กระบวนการดังกล่าว 
     ผลการด าเนินการและมาตรการควบคุมความเส ่ยง
การทุจริตจากค าสั่งซื้อขายโดยงานค้าหลักทรัพย์ มีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
     1. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการ
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานประกันสังคม  
     2. มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการติดตามและจัดท า
รายงานก ากับวงเงินคู่ค้าที่ท าธุรกรรมในตลาด 
 ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน เพื่อติดตามปริมาณการ
ส่งค าสั่งซ้ือขายให้นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
     3. มีการจัดท าระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณ และหลัก
ปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน โดยมีข้อก าหนดในหลายประเดน็
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

          - การถือครอง การได้มาหรือการจ าหน่ายไปซ่ึง 
 หลักทรัพย์ของเจ้าหนา้ที่ด้านการลงทนุ โดยเจ้าหน้าที่ด้าน 
 การลงทุนต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ 
 เลขาธิการเป็นประจ า ปีละ 2 ครั้ง และการจ าหน่ายไปซ่ึง 
 หลักทรัพย์ต้องขออนุมัติล่วงหน้าและผ่านการอนุมัติโดย 
 ผู้อ านวยการกองบริหารการลงทุน 
          - เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนต้องไม่รับทรัพย์สินหรือ 
 ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจก่อให้เกิด 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมีความจ าเป็นต้อง 
 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติภายใต้ 
 เงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้าน 
 
 
 

- 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

(ต่อ)           จรรยาบรรณและการป้องกันความขัดแย้งทาง 
 ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน พ.ศ. 2563 
 และเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด 
 จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  พ.ศ. 2565 
     4. มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ 
 ตามระเบียบจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน 
 การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเปิดบัญชี ซ้ือ 
 ขายหลักทรัพย์ การถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ การได้มา 
 หรือจ าหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ด้านการ 
 ลงทุนและบุคคลในครอบครัว รวมถึงมีกระบวนการในการ 
 รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบกรณีที่อาจเกิดการทุจริต 
 ต่อหน่วยงานหรือส านักงานทั้งจากภายในและภายนอก 
          ทั้งนี้ ยังไม่มกีารปรับเปลี่ยนกระบวนการ/ขัน้ตอน
การท างาน เนือ่งจากการประเมนิความเสี่ยงการทุจริต
แล้ว พบว่า โอกาสเกิดความเสี่ยงอยู่ในระดบัต่ าสุด และ
ในปัจจุบันยังไม่เกิดความเสียหายด้านทจุริตจาก
กระบวนการดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

๒. การเผยแพร่สือ่ประชาสัมพนัธ์
หรือจัดท าคู่มอืการป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัตริาชการ 

๑ ครั้ง 1 ครั้ง 
 

บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับ มาตรการในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

     1.จัดท าคู่มือวินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จรรยา และ
จริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม  

 2.เวียนแจ้งตัวอย่างค าพิพากษากรณีการกระท าผิดวนิยั 
เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความตระหนักและใช้ความระมัดระวังใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ เป็นประจ าทุกเดือน 

 
 
 
 

- 

ยุทธศาสตรท์ ่ ๒ พฒันานวตักรรมเพื่อป้องปรามการทุจรติในการปฏบิตัิงาน 

กลยทุธท์ ่ 1 พัฒนานวตักรรมและเทคโนโลย สารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจรติ 

๑. การพฒันาระบบ/การเพิม่ช่อง
ทางการให้บริการประชาชนดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนกิส์ (E – System) 

๑ ระบบ 5 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.เพิ่มช่องทางในการ 
 ให้บริการผู้ประกันตน  
 สถานประกอบการ และ 
 สถานพยาบาลด้วยระบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์ 
  
 2.ผู้รับบริการได้รับความ 
 สะดวกในการรับบริการ  
 ลดภาระค่าใช้จ่าย โดย 
 ไม่ต้องเดินทางไปส านักงาน 
 ประกันสังคม 
  
 

- กองบริหาร
การเงินและ 
การบัญช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กองบริหารการเงินและบัญชีได้ด าเนินการเพิ่มช่อง
ท า งก าร ใ ห้บริ ก า ร รั บช า ร ะ เ งิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ดังนี้ 
๑. เพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระเงินกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
กับธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2564 
2. เพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระเงินกองทุน
ประกันสั งคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่ าน
เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม กับบริษัท 
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เริ่มให้บริการ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
 3. เพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระเงินกองทุน
ประกันสั งคมผู้ ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่ าน
เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม กับบริษัท 
ฟอร์ท สามาร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เริ่มให้บริการ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  
4. เพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระเงินกองทุนเงิน
ทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับ 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เริ่มให้บริการเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2565 

 
 
 
 
 

- 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

(ต่อ)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.เพิ่มชอ่งทางการให้บรกิารรับช าระเงนิกองทนุเงนิ
ทดแทนผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) กับ
บริษัท เคาน์เตอรเ์ซอร์วิส จ ากัด เริม่ให้บริการเมือ่วนัที่ 
21 มกราคม 2565  
6.เพิ่มช่องทางการรับช าระเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม ผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 โดยวิธีหัก
บัญชีเงินฝากธนาคารกับ ธนาคารออมสิน เริ่มให้บริการ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  
7.เพิ่มช่องทางการรับช าระเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) กับ ธนาคาร ออมสนิ  เริม่
ให้บริการเมื่อวันที่ 1 มถิุนายน 2565 
8.เพิ่มช่องทางการรับช าระเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม และกองทุนเงิน 
ทดแทน ผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) กับ 
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร เริ่ม
ให้บริการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 
9.เพิ่มช่องทางการรับช าระเงินสมทบกองทนุ
ประกนัสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) กับ ธนาคาร เจพี มอร์
แกน เซส ผ่านบรกิารพร้อมเพย์  
เริ่มให้บรกิารเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 
 10.เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน ์ทดแทน 
กองทุนประกนัสังคม กรณี เจ็บป่วย 
 คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน 

 เริ่มให้บรกิารเมือ่วันที่ 12 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ 
งบประมาณ 

ท  ่ใช้  
(บาท) 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

    1.มีการพัฒนาเครื่องมือ 
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 เพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 2.เพิ่มช่องทางในการให้บริการ  
 ผู้ประกันตนสถานประกอบการ 
 และสถานพยาบาลด้วยระบบ 
 อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 3.ผู้รับบริการได้รับความ 
 สะดวกในการรับบริการ  
 ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้อง 
 เดินทางไปที่ส านักงาน 
 ประกันสังคม 

ค่าจ้าง
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงระบบ

บริการ
อิเลก็ทรอนิกส ์
ตั้งแต่วนัที่ 14 
มกราคม – 31 
ธันวาคม 2565 
เป็นจ านวนเงิน

ทั้งสิ้น 
4,987,999.94  

บาท 
 

ส านักบริหาร 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

  

  

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด าเนนิการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการ 
 อิเลก็ทรอนิกส์ และฐานขอ้มูลที่เกี่ยวข้องของส านกังาน 
 ประกนัสังคม ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกตอิย่างมี 
 ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 1.ระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์ (E-service) 
    1.1 การตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย 
          - ข้อมูลทัว่ไป 
          - ส าหรับผู้ประกันตน           
          - ส าหรับสถานประกอบการ 
          - ส าหรับสถานพยาบาล 
     1.2 การบรกิารอิเล็กทรอนกิส์ 
     1.3 การบริหารจัดการบริการอเิล็กทรอนกิส์ 
 2. ปรับปรุงและแก้ไขระบบให้รองรับการท างานในปัจจุบัน 
 
 
 หมายเหตุ : อ้างอิงสญัญาจา้งบ ารุงรกัษาและปรับปรุงระบบ 
 บริการอิเล็กทรอนกิส์ สญัญาเลขที ่จ004/2565 ลงวันที่  
 13 มกราคม 2565 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ 
งบประมาณ 

ท  ่ใช้  
(บาท) 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

 ๒. การเผยแพร่บทความ/คู่มือ/ 
มาตรการ/แนวปฏิบัติ ผ่านระบบ 
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้กับบุคลากรในสังกัด 
ส านักงานประกันสังคม 
 

๑ เรื่อง 24 เรื่อง บุคลากรในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีจิตส านึกในการยับย้ัง
การกระท าที่เป็นการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 ทุกส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม 

  

  

กองฝึกอบรม 
1.เผยแพร่นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางไลน์  
ส านักเงินสมทบ 
2.แนวปฏิบัติการคืนเงินกองทุนประกันสังคม กรณีลด
อัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมส าหรับนายจ้างและ
ผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส COVID 19 (3 พ.ย. 2564) 
3.แนวปฏิบัติการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ประจ าปี 2565 (แก้ไข 9 พ.ย. 2564) 
4.แนวปฏิบัติการด าเนินการโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ท างาน
เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐ (22 ธ.ค. 2564) 
5.แนวปฏิบัติการขอรับเงินเยียวยาตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนในสถานบันเทิง กรณีที่ไม่สามารถเปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร หรือไม่สามารถผูกบัตรพร้อมเพย์ด้วยบัตร
ประจ าตัวประชาชน (28 ม.ค. 2565) 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
6.เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ประกันสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2565 ลงเว็บไซต์ส านักงาน
ประกันสังคม 
7.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565 ลงลงเว็บไซต์ส านักงาน
ประกันสังคม 
ส านักเสริมสร้างความม่ันคงแรงงานนอกระบบ 
8.หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดตามโครงการ
เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (เพิ่มเติม) (11 ต.ค. 2564) 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ 
งบประมาณ 

ท  ่ใช้  
(บาท) 

หนว่ยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

(ต่อ)          9.แนวปฏิบัติการขอรับเงินเยียวยาตามโครงการเยียวยา
ผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงฯ กรณีที่ไม่สามารถ
เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถผูกบัญชี 
พร้อมเพย์ด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน (3 ก.พ. 2565) 
ส านักสิทธิประโยชน์ 
10.แนวปฏิบัติการพิจารณาวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (เงินทดแทนการขาด
รายได้) แก่ผู้ประกันตนกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID 19) ที่แพทย์มีค าสั่งให้หยุดพักรักษา/หยุดพักกัก
ตัว/กักตัว (19 ต.ค. 2564) 
11.การตรวจสอบและเฝ้าระวังการขอเบิกประโยชน์
ทดแทน 
12.ทบทวนแนวปฏิบัติในการรับสมัครสถานพยาบาลเพื่อ
ท าความตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม 
แก่ผู้ประกันตน 
ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
13.หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น
ให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน
โควิด 19 (20 ต.ค. 2564) 
 กองบริหารการเงินและการบัญช  
14 . แ นว ปฏิ บั ติ ก า ร รั บ ช า ร ะ เ งิ น สม ท บก อ งทุ น
ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน
เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม และตู้บุญเติม
แ ล ะ ใบ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-Receipt) 
ผู้ประกันตนตามาตรา 40 (12 พ.ย. 2564) 
15.ก าชับให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานบัญชีกองทุน
เงินทดแทน เรื่องการโอนบัญชีเจ้าหนี้รายได้เงินผูกพันที่ผู้
มีสิทธิไม่มารับ (26 พ.ย. 2564) 
16.แนวปฏิบัติการรับช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด มหาชน 

 17.แนวปฏิบัติการรับช าระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่าน 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) บริษัท เคาน์เตอร์ 
 เซอร์วิส จ ากัด  
 

 ศูนย์สารนิเทศ 
 17.แจ้งเวียนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ส านักงาน  
 ประกันสังคม (17 ธันวาคม 2564) 
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ครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หนว่ยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ์ 

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

(ต่อ)          ศูนย์สารนิเทศ 
18.แจ้งเวียนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ส านักงาน
ประกันสังคม 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
19.ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ (12 ม.ค. 2565) 
20.คู่มือวินัย การรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
กองคลัง 
21.หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งเงินกองทุนเพื่อบริหาร
ของส านักงานประกันสังคมประจ าปี 2566 และแนว
ปฏิบัติการเสนอค าขอตั้งงาน/โครงการเพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณจากองทุนเพื่อบริหารงานของส านักงาน
ประกันสังคม ประจ าปี 2566 
ส านักตรวจสอบ 
22.จัดท าคู่มือการตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการ
ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 -คู่มือการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 2563 (พ.ย. 63) 
 -คู่มือการตรวจสอบสถานประกอบการ 2563 (พ.ย.63) 
 -คู่มือการบันทึกระบบตรวจสอบ Online 
 -คู่มื อการตรวจสอบบัญชีค่ าจ้ างโดยใช้ โปรแกรม 
MICROSOFT EXCEL 
 -คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บบ ตร ว จ ส อ บ บัญ ชี ค่ า จ้ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 
23.จัดท าแนวปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 -แนวปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 2563 
 -แนวปฏิบัติการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง 2564 
 -แนวทางการติดตรมและตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (DBD) แต่ยังไม่ขึ้นทะเบียน 
24.การจัดท าและเผยแพร่คลิปความรู้ด้านการตรวจสอบ
สถานประกอบการ และการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง ดังนี้ 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าห
มาย 

ผลล ัพธ ์
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

(ต่อ)          คลิปว ด โอคลับ สตส. 
- EP1 ปี 2564 ตรวจบัญชีค่าจ้างอย่างไร 
- EP2 แนวปฏิบัติการตรวจบัญชีค่าจ้าง 2564 
- EP3 ข้อควรรู้มือใหม่ตรวจบัญชีค่าจ้าง 
- EP4 ข้อควรรู้มือใหม่ตรวจบัญชีค่าจ้าง ภาค 2 
- EP5 การตรวจบัญชีค่าจ้างผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ 
- EP6 การตรวจสอบบัญชีกองทุนประกันสังคม 
- กล่องความรู้ EP1 ค่าตอบแทนที่เป็นค่าจ้างและไม่เป็น
ค่าจ้าง (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา) 
- กล่องความรู้ EP2 ค่าตอบแทนที่เป็นค่าจ้างและไม่เป็น
ค่าจ้าง (ภาษีที่นายจ้างออกให้ เงินชดเชยการถูกเลิกจ้าง) 
 - กล่องความรู้ EP3 ค่าตอบแทนที่เป็นค่าจ้างและไม่เป็น
ค่าจ้าง (เงินโบนัส วันหยุดพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้) 
คลิปว ด โองานตรวจสอบสถานประกอบการ มีดังนี้ 

 - EP1 แนวทางการบันทึกข้อเท็จจริง 1/2 
 - EP1 แนวทางการบันทึกข้อเท็จจริง 2/2 
 - EP2 การตรวจสอบนิติสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง 
 1/2 
 - EP2 การตรวจสอบนิติสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง 
  2/2 
 - สรุปรวมกรณีการตีความนิติสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง 
 ลูกจ้าง 
 - EP3 รายการป่ินโตความรู้ เถาที่ 1 ใครคือพนักงาน 
 เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 - EP4 รายการป่ินโตความรู้ เถาที่ 2 บทก าหนดโทษฐาน 
 ขัดค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 - EP5 รายการป่ินโตความรู้ เถาที่ 3 บทก าหนดโทษของ 
 นายจ้าง 
 - EP6 รายการป่ินโตความรู้ เถาที่ 4 ค าสั่งแต่งตั้ง 
 พนักงานเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแล้วนะ... 
ข้อกฎหมาย/ค าสั่งท ่เก ่ยวข้อง มีดังนี้ 
- ค าสั่งกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท ่ 
ตาม พรบ.เงินทดแทน และ พรบ.ประกันสังคม 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าห
มาย 

ผลล ัพธ ์
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

           โปรแกรมตรวจสอบบัญช ค่าจ้าง (Excel) 
-โปรแกรมตรวจบัญชีค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน 
-โปรแกรมตรวจบัญชีค่าจ้างกองทุนประกันสังคม 
-โปรแกรมตรวจบัญชีค่าจ้างควบคู่ 2 กองทุน 
โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต และสามารถเปิดดู
พิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซด์ 
http:intranet.sso.go.th/ihc / หัวข้อคู่มือหน่วยงาน /
ส านักตรวจอบ / คลับ สตส / คู่มือ 
กองทุนเงินทดแทน 
25.เวียนแนวปฏิบัติการพิจารณาจ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์
กรณีไม่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือแนวทางก าหนดค่าธรรมเนียม
แพทย์ และอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ทั่วไปฉบับภาษาไทย 
26.ขอความร่วมมือด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
แจ้งเตือนการโอนเงินเข้าบัญชีเป็นรายได้กองทุนฯ 
27.ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งการประสบอัตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
28.แจ้งเวียนแนวทางการหารือค่ารักษาพยาบาลกองทุน
เงินทดแทน 
29.คู่ มื อ แนวปฏิ บัติ ง านวินิ จฉั ย เ งิ นทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
30.คู่มือนายจ้างกองทุนเงินทดแทน 

- 

๓. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
การเงิน การบัญชีและพัสดุผ่าน ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์

๑ เรื่อง 11 เรื่อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
 และสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
แนวทางที่ก าหนด 

- กองคลัง      1.เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับคู่มือและแนวปฏิบัติตาม     
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ ก าหนด ให้แก่บุคลากร
ในสังกัดผ่านทางระบบสารสนเทศภายใน (Intranet)  
 

- 

กลยทุธท์ ่ ๒ พัฒนาสมรรถนะและองคค์วามรู้ของบคุลากรด้านการป้องกันการทุจรติ 

๑. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและ      
องค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต 

๒ ครั้ง 10 ครั้ง บุคลากรในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องวนิัยและ 
เรื่องการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

     ร่วมเป็นวทิยากรในการบรรยายสอดแทรกความรู้เรือ่งวินัย 
 จรรยา การป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อนให้กับข้าราชการ 
 และพนักงานประกันสังคม ในโครงการฝกึอบรมเจ้าหน้าที่ 
 ส านักงานประกนัสังคม ชว่งเดอืนตลุาคม 2564  – 30  
 กันยายน 2565  
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าห
มาย 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท์ ่ ๓ พฒันากลไกตามหลกัธรรมาภบิาลและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยง 

กลยทุธท์ ่ 1 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพระบบงานป้องกันการทุจรติ 

๑. โครงการด าเนนิการทางวินัยส าหรับ
เจ้าหน้าที่ประกันสงัคม 
 
 
 
 
 
 

๑๒๐ คน  เจ้าหน้าที่ใน 
 สังกัดเข้ารว่ม 
 เพื่อเพิม่ 
ประสิทธภิาพ 
ระบบงาน 
ป้องกันการทจุริต 
จ านวน 120 คน 

 ข้าราชการที่ปฏิบัติ 
 หน้าที่เกี่ยวกับการ 
 ด าเนินการทางวินัยสามารถ 
 น าความรู้ ความเข้าใจ 
 เกี่ยวกับการด าเนินการ 
 สอบสวนวินัยให้แก่บุคลากร 
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป 
 ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 

550,000 บาท กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

  พ.ค. – มิ.ย.  กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดโครการด าเนนิการทางวินัย 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสงัคม พ.ศ. 2565 
จ านวน 1 รุน่ ระหว่างวนัที ่30 พฤษภาคม – 1 มิถนุายน 
2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร และผลส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับการฝกึอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

๒. กิจกรรมการคัดเลือกองค์กร
คุณธรรมของส านกังานประกันสังคม 

๕ หน่วยงาน   เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้ 
 หน่วยงานทีมีการบริหารงาน 
 อย่างมีคุณธรรมและ 
 จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

   ก.ย.  กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีหนังสือ ที่  
 รง 0607/ว 9944 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565  
 เพื่อคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ของส านักงานประกันสังคม  
 ประจ าปี 2565 โดยก าหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 21  
 ตุลาคม 2565 

 

๓. กิจกรรมการเสริมสร้างให้   
ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ 
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

๑ ครั้ง 1 ครั้ง  ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
 การติดตามและแจ้งเบาะแส 
 การทุจริตในหน่วยงาน 
 ราชการ 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

    เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตผ่านช่องทาง www.sso.go.th 

- 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หนว่ยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าห
มาย 

ผลล ัพธ ์
เช ิงปริมาณ 

ผลล ัพธ์ 
เช ิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

กลยทุธท์ ่ ๓ บูรณาการกบัทกุภาคส่วนในการเสริมสร้าง ตรวจสอบ และสนบัสนนุการต่อต้านการทุจรติ 

๑. กิจกรรมบูรณาการขอ้มูลสถติิการ
ทุจรติเพือ่เผยแพร่และรณรงค์ลดการ
ให้และรับสินบน 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
3 เรื่อง 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส านกังานประกนัสังคมได้รับ
ทราบขอ้มูลสถิตกิารทจุริตและ
ร่วมเป็นเครือข่ายในการตอ่ต้าน
การทจุรติคอร์รัปชัน่ 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

    1.เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ส านักงานประกันสังคม
ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายให้และรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2565  
2.ให้รายงานผลการด าเนินงานการของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานเป็นประจ า 
ทุกเดือน 
3.ให้รายงานผลข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตฯ  

- 

ยุทธศาสตรท์ ่ ๔ เสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท ่ม ความโปร่งใส 

กลยทุธท์ ่ ๑ การสร้างนวตักรรมและช่องทางในการเผยแพรค่วามรู้ ความเข้าใจเก ย่วกบัการป้องกันการทจุริต 

๑. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์้อมลู
ข่าวสารหรือกิจกรรมการส่งเสรมิ 
ปลูกจิตส านึก คณุธรรมจริยธรรม
และการตอ่ต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 

๒ ครั้ง 12 ครั้ง บุ คลากรในสั งกั ดให้ความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความระมัดระวังและ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน
การกระท าผิดวินัยและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

    เผยแพร่ค าพิพากษาศาลปกครองกรณีกระท าผิดวินัยที่
น่าสนใจเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัย โดยแจ้งเวียน
บุคลากรเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัย ตระหนักและใช้ความ
ระมัดระวัง ในการปฏิ บัติหน้ าที่  รวมทั้ ง เ ป็นการ
เสริมสร้างให้บุคลากรมีวินัย ป้องกันมิให้มีการกระท า
ผิดวินัย และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

- 
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

กลยทุธท์ ่ ๒ ส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรมท ่สร้างภาพลกัษณท์ั้งหน่วยงานภายนอกและภายในองคก์ร 

๑. โครงการเข้ารว่มประกวด/กจิกรรม
เพื่อรับรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต 
 

๒ ครั้ง 1 ครั้ง บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 
และส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของส านักงานประกันสังคม 

- กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

    ส านักงานประกันสังคมสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี 2565 ของ ส านักงาน ก.พ.ร.  
     - รางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
มีหน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ 
     1.ส านักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ 
     2.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
     3.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 
     4.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 
     5.ส านักงานประกันสังคมจังหวัดตราด  
(ส่งในนามจังหวัด) 
เมื่อวันที่ 12 กนัยายน 2565 ได้มีจัดพิธมีอบรางวัล
เลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงานของรัฐ
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากรและหน่วยงานภาครฐัทีม่ีผลงานการให้บริการ
ประชาชนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน
ประกนัสังคมไม่ผ่านการคัดเลอืก  
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โครงการ 

 ผลส าเร  จ  

งบประมาณ 
ท  ่ใช้ 

(บาท) 
 
 
 

หน่วยงาน 
ท  ่ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาท ด่ำเนินการป  งบประมาณ ๒๕65 

ผลการด าเนินการ 

 
เป้าหมาย ผลล ัพธ ์

เช ิงปริมาณ 
ผลล ัพธ์ 

เช ิงคณุภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม .ค.65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

หมายเหตุ 

๒. โครงการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (ITA) 
 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใส
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
ร้อยละ 88 

ผลรวมการ
ด าเนนิงานด้าน
คุณธรรมและ

ความโปร่งใสการ
ด าเนนิงานของ

ส านักงาน
ประกนัสังคม 

ร้อยละ 90.24 

 1.ยกระดับความโปร่งใสและ 
 คุณธรรมในการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงาน 
 2.สร้างความเชื่อมั่นในการ   
 เป็นองค์กรที่มีการด าเนนิการ 
 อย่างมีธรรมาภิบาลต่อสังคม 
 และผู้รับบริการ 
 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

     กองบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดท าข้อมูล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามกรอบเวลา 
 ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยเลขาธิการมอบหมาย 
 ให้มีผู้รับผิดชอบการประเมินดังนี้ 
   1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนังสือ  
   ที่ รง 0607/4109 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 

รายงานเลขาธิการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อสั่ง
การให้ผู้บริหารด าเนินการ ดังนี้ 

      - มอบหมายผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดูแลระบบของหน่วยงาน 
   - มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลในการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
2. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้จัดส่งใ ห้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ (ITA) 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
3.รวบรวมและน าเข้าข้อมูล IIT และ EIT เพื่อน าเข้า
ระบบ ltas (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
ป.ป.ช.) 
4. น าข้อมูล IIT และ EIT เพื่อน าเข้าระบบ ltas (ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ป.ป.ช.) 
5.ตอบแบบวัดการรับรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ในระบบ ITAS 
6.ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ส านักงานประกันสังคมมีผลการ
ประเมินในระดับ A ได้คะแนน 90.24 
 
 

- 

๓. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ใน
การตอ่ต้านการทจุริตและส่งเสริม
คุณธรรมของผู้บริหาร บุคลากรและ
ส่วนราชการในสังกัดผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
 ส านักงานประกันสังคมมี 
 ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล 

- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 ก.พ.    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานประกันสังคม 
 ได้เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต  
 ทาง www.sso.go.th  เพื่อให้เจ้าหน้าที่น าไปปฏิบัติ  
 โดยมุ่งหมายให้ส านกงานประกันสังคมปราศจากการทุจริต 
 ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและ 
 ลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 พ.ศ. 2565 

  

- 

****************************** 


