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หมวดที่ 1
บททั่วไป
1. ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
“ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
“การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง”
ค่านิยมหลักขององค์การ : CHANGEs
Creative
Helpful
Accountability
Notable Leadership
Go forward into the Digital World
Expert & Ethics
Sacrifice

สร้างสรรค์
มีน้าใจ เป็นห่วงเป็นใย มีใจบริการ
สานึกรับผิดชอบ
มีความโดดเด่นเป็นผู้นา
ก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลง กระตือรือร้น
พร้อมปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัล
ด้วยความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต
และมีจริยธรรม
อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ

โครงสร้างองค์การ
ส านั ก งานประกั น สั ง คม เป็ น องค์ ก ารหนึ่ ง ของกระทรวงแรงงาน ที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการ
ดารงชีวิตที่มั่นคง
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2. หลักการและแนวความคิด
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานประกันสังคม เป็นการตอบสนอง
ต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์การมีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
คุณธรรม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน
ร่วมกันพัฒนาประเทศ โดยมีภาพรวม ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้ าที่ของรัฐให้ มีความซื่อสัตย์สุ จริต และ
มีทัศนคติเป็ น ผู้ ให้ บ ริ การประชาชนให้ เ กิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลื อกปฏิบั ติ และปฏิบัติ ห น้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนิน การให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของหน่ว ยงานของรัฐ ให้
เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่ าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจ หรือ
กระทาการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนด
ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
2. การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริ ห ารราชการเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ให้ ค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
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3. สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ส่ วนราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการให้ เป็น
หน่ ว ยงานที่มีผ ลการปฏิบั ติงานสูง และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนาองค์การ ได้ให้ความสาคัญกับการนาองค์กร (หัวข้อ 1.1)
การนาองค์กร เพื่อให้ส่วนราชการมีการกากับ ดูแลองค์การที่ดี ซึ่งผู้บริหารจะต้องกาหนดทิศทางขององค์กร
วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้มีแนวทางการกากับการปฏิบัติงานขององค์กร ที่ต้องดาเนินการด้วย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
(หัวข้อ 1.2) ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาเนินการอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม
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3. วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานประกันสังคม มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์ กับ ทุกฝ่ าย การจั ดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลั กการที่ส าคัญเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริม ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรม/จังหวัด
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสี ยต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้ อม
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน
เพื่อให้การสนับสนุนการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุเป้าหมายความสาเร็จในแต่ละระดับขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ จึงจาเป็นที่สานักงานฯ จะต้องมีกลไกใน
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว โดยจะใช้คณะกรรมการกากับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ
สานักงานประกันสังคม (Steering committee) ในการดาเนินการพิจารณานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของสานักงานประกันสังคม ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
1. เลขาธิการ
ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้บริหารที่กากับดูแลกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รองประธานคณะกรรมการ
3. เลขานุการกรม
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองกฎหมาย
กรรมการ
7. ผู้อานวยการสานักเงินสมทบ
กรรมการ
8. ผู้อานวยการสานักจัดระบบบริการทางการแพทย์
กรรมการ
9. ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ
กรรมการ
10. ผู้อานวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี
กรรมการ
11. ผู้อานวยการสานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
12. ผู้อานวยการสานักสิทธิประโยชน์
กรรมการ
13. ผู้อานวยการสานักงานกองทุนเงินทดแทน
กรรมการ
14. ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
15. ผู้อานวยการศูนย์สารนิเทศ
กรรมการ
16. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
17. ผู้อานวยการกองฝึกอบรม
กรรมการ
18. ผู้อานวยการกองบริหารการลงทุน
กรรมการ
19. ผู้อานวยการสานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ กรรมการ
20. ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
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21. ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1
22. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
23. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
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แผนการดาเนินการ
กิจกรรม

ปี 2562

ปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดทาร่างนโยบาย

กพร.

การกากับดูแล
องค์การที่ดีของ
สานักงาน
ประกันสังคม
2. เสนอเลขาธิการ

กพร.

เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างนโยบาย
การกากับดูแล
องค์การที่ดีฯ
3. ขับเคลื่อนการนา
ประกาศนโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่
ดีที่ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สานักงาน
ประกันสังคม

กพร.

4. ดาเนินการติดตาม
ประเมินผลตาม
มาตรการ/โครงการ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

5. วิเคราะห์และ

ประมวลผลการ
ดาเนินการเสนอ
ผู้บริหาร

กพร.
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หมวดที่ 2
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวง กรม
กับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่เกี่ยวข้องมี 4 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ คือ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และ
สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ
ที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึด “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม”
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องมี 7 แผน ได้แก่
แผนแม่บทที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิ ต เพื่อพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสานักงานประกันสังคมด้านการพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การส่งเสริมศักยภาพวัยสูงอายุ
แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะใน
ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่ว นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสานักงานประกันสังคมด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
แผนแม่บทที่ 15 พลังทางสังคม กาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคใน
สังคมผ่านการมีส่ว นร่ว มจากรประชากรทุกกลุ่ ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่างๆ มี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงานประกัน สังคมด้านการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน และหลั กประกันสังคมทางเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แผนแม่บทที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เป็นกลไกสาคัญของการกาจัดวงจร
ความเหลื่อมล้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
ประกั น สั ง คมด้ านการคุ้ มครองทางสั ง คมขั้ นพื้ น ฐานและหลั กประกั นทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ข ภาพ และ
มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แผนแม่บทที่ 20 บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มี
ประสิ ทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรั บของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒ นาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการ
ไร้ รอยต่อ มีประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ สานักงานประกันสั งคมด้านการพัฒนาบริการประชาชน พัฒ นาระบบ
บริหารงานภาครัฐ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
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แผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและและการพัฒนาระบบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและหล่อหลอม
พฤติกรรม “คน” และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม
กับบริบทและสภาพปัญหา
แผนแม่บทที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสกับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ มี 3 ประเด็น ได้แก่
1. ด้านเศรษฐกิจ แนวทางการปฏิรูปบนหลั กการของการสร้างความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ
3 ด้าน ได้แก่ 1) การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 2) ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วน
ร่วม และ 3) การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสานักงานประกันสังคม ด้านการขยายความ
คุ้มครองของกองทุนประกันสังคมและเงินบานาญ
2. ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ มีส่วนร่วมในการวางระบบในการดูแลสุภาพ
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จาเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสานักงานประกันสังคม คือ ระบบบริการปฐมภูมิ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
ระบบหลักประกันสุขภาพ
3. ด้านสังคม ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 16 บัญญัติให้
ดาเนินการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดองมีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานประกันสังคม ด้านการปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้อง 4 แผน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมี
ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่
21 และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ าในสั งคม เพื่อ ขยายโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด และให้คนไทยทุกคนข้าถึงบริการทาง
สังคม ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้ สร้างฐานการผลิต สนับสนุน การ
กระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็ง รักษาวินัยทางการเงินการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติในสังคมไทย เพื่อให้ภาครัฐ
มีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ของประเทศ และการพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมาย
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นโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ที่เกี่ยวข้องหลัก
นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) มี 3 เรื่อง ได้แก่
ข้อ 3 ส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อ 12 พัฒนา/ปรับปรุงสิทธิประโยชน์การประกันสังคม และการเข้าสู่ ILO 102
ข้อ 13 ขยายภาคีเครือข่ายการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
นโยบายการบริการพัฒนา (Administration Based) มี 5 เรื่อง ได้แก่
ข้อ 1 ยกระดับกระทรวงแรงงาน
ข้อ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นา
ข้อ 4 ยกระดับศูนย์ NLIC ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ประโยชน์ Big Data
ข้อ 5 เร่งรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมาย
ข้อ 6 จัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการเข้าถึงกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ออกแบบและพัฒนาบริการ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครื อข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างการ
เข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ

๑๐
ย ยุทธศาสตร์
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11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ด้านเศร กิจ
ขยายความคุ้มครอง
เงินบานา
- ดึงแรงงานนอกระบบเข้า - สร้างความยั่งยืนให้
สู่ระบบประกันสังคม
ระบบประกันสังคม
- เพิ่มเพดานเงินสมทบ

สร้างความเข้มแข็งทางเศร กิจ

ย าย
ร ทร
ร า

ศร

ส

าต

า

ร

ท าย ต
ยุทธศาสตร์ าต
-

2

ร

เตรียมความพร้อมสู่
สังคมผู้สูงอายุ

์ ารที่ ี

ต าร
ส สรย
-

า ร

พลังทาง
สังคม

ด้านสาธารณสุข
- บริการป มภูมิ
- รอบรู้ด้านสุขภาพ
- หลักประกันสุขภาพ

พัฒนาระบบประกันสังคม
และสิทธิประโยชน์

สา

ส

ต ารสา

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

13. คนไทยสุขภาวะที่ดี

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุ ย์

ส่งเสริมการมีงานทาที่มี
คุณค่า Decent Work

ด้านผู้ปฏิบัติ

ร

ย าย าร า

2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ย์

ร ร ทศ
-

ร

ร

่

ยุทธ
ศาสตร์ าต

า

า ร

ส

รย

-

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั

บริการประชาชน
ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม ประสิทธิภาพภาครั

ด้านสังคม
- ปฏิรูปการออม ร่วมกับกอช

ศ

ต่อต้านการทุจริต
ประพ ติมิชอบ

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

ก หมาย

ด้านปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพ ติมิชอบ

สร้างความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม การบริหารจัดการภาครั การปองกันการทุจริตประพ ติมิชอบ
- เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพืน านทางสังคม
และธรรมาภิบาล
ขยายการบูรณาการเครือข่ายใน
การส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนา
ทัก ะ มือแรงงานนอกระบบหรือ
แรงงานอิสระ

3. ด้านองค์การ

ยุทธ์ สร้างความครอบคลุม ดูแลบริการ สิทธิประโยชน์ของวัยแรงงาน
ยุทธ์ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการเข้าถึงแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะ
ยุทธ์ 3 ออกแบบ พัฒนาบริการ สิทธิประโยชน์ เตรียมความพร้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สร้างกลไกการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม

2. ด้านผูร้ ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธ์ เชื่อมโยงสังคมแรงงาน
ด้วยเครือข่าย ดิจิทัลและการสื่อสาร

การให้บริการประชาชนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่การเปนรั บาล
ดิจิทัล

ด้านรั สังคม และสิ่งแวดล้อม

ยุทธ์ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
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หมวดที่ 3
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล สานักงานประกันสังคมได้
จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2563 โดยสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลักด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน ตามแผนภาพ

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม : เป็นนโยบายที่แสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและ
รั บ ผิ ดชอบต่อ ความมั่น คงของรั ฐ และสั ง คม อันจะก่ อให้ เกิดการรับรู้และความรู้สึ กยอมรับ ต่อส านักงาน
ประกันสังคมในฐานะหน่วยราชการชั้นนาที่เป็นหลักประกันสังคมของประเทศจากทุกภาคส่วน
นโยบายหลัก : การเป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างและรับผิดชอบต่อความมั่นคงของรัฐ และสังคม อันจะ
ก่อ ให้เ กิด การรับ รู ้แ ละความรู ้ส ึก ยอมรับ ต่อ ส านัก งานประกัน สัง คมในฐานะหน่ว ยราชการชั้น น าที ่เ ป็น
หลักประกันสังคมของประเทศจากทุกภาคส่วน
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นนโยบายที่มุ่งมั่นที่จะนาส่ง สิทธิประโยชน์ด้วยการ
บริการที่คานึงถึงการเกื้อกูลและยอมรับระหว่างกันของทุกฝ่าย (รัฐ -นายจ้าง-ลูกจ้าง-ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ สถานพยาบาล-บุคลากรของสานักงานประกันสังคม) โดยมุ่งเน้นที่จะสนองตอบความคาดหวังของทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ดี มีความรวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส เสมอภาค โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ทั้งให้ความสาคัญต่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจนเกิดการรับรู้และ
ยอมรับระหว่างกันได้ในที่สุด
นโยบายหลัก : มุ่งมั่นที่จะนาส่งสิทธิประโยชน์ด้วยการบริการที่คานึงถึงการเกื้อกูลและยอมรับระหว่างกัน
ของทุกฝ่าย (รัฐ-นายจ้าง-ลูกจ้าง-ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ-สถานพยาบาล-บุคลากรของสานักงานประกันสังคม)
โดยมุ่งเน้ น ที่จ ะสนองตอบความคาดหวังของทุกฝ่ าย เพื่อให้ เกิดคุณภาพการให้ บริก ารที่ดีมีความรวดเร็ว
ทัน สมัย โปร่ งใส เสมอภาค โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่ว นร่วมตั้งแต่ต้น ทั้งให้ ความส าคัญต่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจนเกิดการรับรู้และยอมรับระหว่างกันได้ในที่สุด
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3. นโยบายด้านองค์การ : เป็นนโยบายที่มุ่งพัฒนาสานักงานประกันสังคมให้ก้าวไกลไปกว่าหน่วยงานราชการ
อื่นๆ และทัดเทียมกับการประกันสังคมในระดับนานาชาติ ภายใต้การกากับดูแลที่เหมาะสมกับบริบทของตน
ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม รอบคอบ รัดกุม และสามารถปฏิบัติได้เพื่อ ให้
มั่นใจได้ว่าองค์กรจะเกิดเสถียรภาพ และความมั่นคงในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่ยอมรับได้
นโยบายหลัก : มุ่งพัฒนางานประกันสังคมมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ
อย่างครอบคลุม รอบคอบ รัดกุม และสามารถปฏิบัติได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจะเกิดเสถียรภาพ และความ
มั่นคงในสถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่ยอมรับได้
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน : เป็นนโยบายที่ร่วมสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความ
เอื้ออาทร และเกื้อกูลกันเพื่อให้สานักงานประกันสังคมเป็น “ที่อยู่” ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขของบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง พร้อมด้วยกายภาพที่สนับสนุนการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วน
ร่วมทั้งด้านการพัฒนาตน-ผู้อื่น-ทีมงาน (เกื้อกูล)-งาน-หน่วยงาน-องค์กร และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากรและทีมงานให้สมกับความก้าวหน้าในอาชีพและ/
หรือลักษณะงาน ทั้งที่ปรากฏเป็นอยู่ และ/หรืออาจเกิดการปรับเปลี่ยนไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
และทันการณ์
นโยบายหลัก : ร่วมสร้างบรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทรและเกื้อกูลกัน
เพื่อ ให้ ส านั ก งานฯเป็ น “ที่อ ยู่ ” ร่ ว มกัน ได้อ ย่า งเป็น สุ ข ของบุ คลากรที่ มีศั กยภาพสู ง โดยเปิด โอกาสให้
ผู้ป ฏิบั ติงานมีส่ ว นร่ว ม ทั้งด้านการพัฒ นาตน-ผู้อื่น -ทีมงาน (เกื้อกูล )-งาน-หน่ว ยงาน-องค์การและพัฒ นา
คุณภาพชีวิต ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทีมงาน ตลอดจนพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าและการเจริญเติมโต
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หมวดที่ 4
แผนงานภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานประกันสังคม
ประจาปี พ.ศ. 2563

นโยบายด้าน
1. รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ
- กาหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

งาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยใน
สถานพยาบาล และผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต
(Intermediate Care)
2. โครงการ สปส. มอบสุข
3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคม
สู่สถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมวินัยการออม
5. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทางานกับสานักงาน
ประกันสังคม ประจาปี 2563
6. การขยายอายุการเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ
มาตรา 40
7. โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม
8. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
19. โครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์สานักงานประกันสังคม

พื้นที่/จังหวัด/สาขา
ศสน.
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
กบล
กบค.
กม.
ศสน.
กฝ.
ศสน.
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นโยบายด้าน

2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบัติ

งาน/โครงการ

20. โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรม CSR
21. โครงการสารวจความพึงพอใจ สานักงานประกันสังคม
ปี 2563
- พัฒนาสิทธิประโยชน์ เพื่อผู้ประกันตนมีหลักประกัน 1. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมใน
ความมั่นคงในชีวิต
รูปแบบ Web Application
- จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไข
2. งานพัฒนาช่องทางการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม
ปัญหาบริการแก่ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรา 40 ผ่านหน่วยบริการ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายประกันสังคม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายประกันสังคม
5. โครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บา้ น ประกันสังคมทั่วไทย
6. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery
Unit
7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่าย
ประกันสังคมตามมาตรา 40
8. โครงการบูรณาการความร่วมมือการขยายความคุ้มครอง
ประกันสังคมมาตรา 40 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
9. งานจัดระบบบริการทางการแพทย์
10. โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ
11. โครงการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของ
สถานพยาบาลหลักที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจาปี 25612563

ผู้รับผิดชอบ
ศสน.
กวพ.
สบท.
สสร.
สสร.
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
สสร.
สสร.
สจพ.
สจพ.
สจพ.
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นโยบายด้าน

3. องค์การ

แนวทางปฏิบัติ

- จัดให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน

งาน/โครงการ
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก
13. โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506
สู่เป้าหมายรายบุคคล
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถาน
ประกอบการสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
14. โครงการพัฒนาการเพิ่มสิทธิประโยชน์
15. สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูลและจ่ายเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
2. โครงการการพัฒนาการรับ-จ่ายเงิน
3. โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
(Mini Office)
4. โครงการสานักงานบัญชีคุณภาพกับงานประกันสังคม
5. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแสวง
ประโยชน์จากการใช้แรงงานและกองทุน
6. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลนายจ้างกับฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อการ
ตรวจสอบ
7. โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงความสามารถในการชาระเงิน
สมทบของนายจ้าง

ผู้รับผิดชอบ
สจพ.
ศสน.
สจพ.
สปย.
สจพ.
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
กบง.
พื้นที่/จังหวัด/สาขา
สตส.
สตส.
สตส.
สตส.
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นโยบายด้าน

4. ผู้ปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติ

- จัดให้มีระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย
- พัฒนาจิตสานึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม

งาน/โครงการ
8. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนผ่านอิเล็กทรอนิกส์
9. งานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม
10. โครงการจัดจ้างหน่วยบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian)
11. โครงการปรับกระบวนงานการจัดทาแฟ้มนายจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อจัดทาแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านงานประโยชน์ทดแทน
1. โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ตามโครงการ
ลดหนี้ใหม่ใส่ใจหนี้เก่า
2. โครงการจัดทาแผนการสืบทอดและทดแทนตาแหน่งงานที่
สาคัญขององค์กร (Success Plan)
3. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Career Path) ของสานักงาน
ประกันสังคม

ผู้รับผิดชอบ
สตส.
กบล.
กบล.
กฝ/สสท.
สปย./กฝ.
สสท.
กบค.
กบค.
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นโยบายด้าน

แนวทางปฏิบัติ

งาน/โครงการ
4. โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของ สปส.
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ
6. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในสายงานเพื่อ
สร้างความเป็นมืออาชีพ
7. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับต้น
8. โครงการนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง
9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา ระดับชานาญการพิเศษ
(The Leadership Dynamic Program)
10. โครงการสัมมนาผู้บริหารสานักงานประกันสังคม
11. โครงการนักปฏิบัติการประกันสังคมต้นแบบ Social Security
Model Officers
12. การจัดการความรู้ในสานักงานประกันสังคม
13. โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e - learning ของสานักงาน
ประกันสังคม
14. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 สู่ความเป็นเลิศ (Smart
Stars M )
16. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงใน
การเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
กฝ.
กฝ.
กฝ.
กฝ.
กฝ.
กฝ.
กฝ.
กฝ.
กฝ.
กฝ.
สบท./กฝ.
สสร./กฝ.
กบค.
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หมวดที่ 5
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานมี ผ ลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานประกันสั งคม
จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1. สานักงานประกันสังคมสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2. สานักงานประกันสังคมจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร
และองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติ ให้
ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสานักงานประกันสังคม
คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3. สานักงานประกันสังคมคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บั งคับ บั ญชาได้ อาจขอคาปรึ กษาจากผู้ บริห ารระดับสู ง หรือ(หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบด้านบุคลากร เช่น
กองบริหารทรัพยากรบุคคล) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ใน
การสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยคณะกรรมการกากับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสานักงานประกันสังคม (Steering
committee)
5. สานักงานประกันสังคมจะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
6. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2956 2212
---------------------------------------------

