
การบริหารงานพนักงานประกนัสงัคม 

พนกังานประกนัสงัคมมี 2 ประเภท  

1. พนักงานทัว่ไป เช่น นักวิชาการประกนัสงัคม  

เจา้พนักงานประกนัสงัคม เจา้หนา้ที่ประกนัสงัคม  

2. พนักงานวิชาชีพ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

นักกายภาพบ าบดั นักกิจกรรมบ าบดั พยาบาล  

แบ่งเป็น 3 ระดบัชั้น 

1. ระดบัชั้นตน้  

2. ระดบัชั้นกลาง 

3. ระดบัชั้นสูง  

ภายใตร้ะเบียบ 

• ระเบียบส านักงานประกนัสงัคมว่าดว้ยการ

บริหารและจดัการพนกังาน พ.ศ. 2540 

อตัราก าลงัพนกังาน ทั้งส้ิน 4,657 อตัรา 

• ส่วนกลาง   2,080  อตัรา  

• ส่วนภูมิภาค  2,577 อตัรา 



การสรรหาประกอบดว้ย การบรรจุและแต่งตั้ง การเล่ือนระดบั การยา้ย  

การบรรจแุละแตง่ตั้ง 

ส่วนกลาง  

เมื่อมีอตัราวา่ง กอง

บริหารทรพัยากรบุคคล 

จะตรวจสอบผูป้ระสงค ์ 

ขอยา้ย หากไมม่ีจะเรียก

บญัชีผูผ่้านการคดัเลือก

ในต าแหน่งน้ันๆ ทดแทน 

ส่วนภูมิภาค  

ต าแหน่งนกัวิชาการประกนัสงัคม  

เมื่อมีอตัราวา่ง ส านักงานประกนัสงัคม   

จะตรวจสอบผูป้ระสงคข์อยา้ย หากไมม่ี    

จะเรียกบญัชีผูผ่้านการคดัเลือกในต าแหน่ง

นักวชิาการประกนัสงัคมทดแทน  

ต าแหน่งเจา้พนกังานประกนัสงัคม/เจา้หนา้ที่ประกนัสงัคม  

จงัหวดัตอ้งด าเนินการสอบถามผูป้ระสงคข์อยา้ย หากไมม่ีผูป้ระสงค ์  

ขอยา้ยส านักงานประกนัสงัคมจะแจง้ใหจ้งัหวดัด าเนินการสรรหา

ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 



แนวปฏิบตักิารสรรหา กรณีอตัราว่าง 

กรณี ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค 

อัตราว่าง 
เน่ืองจาก 
- ลาออก 
- เสียชีวิต 
- ย้าย 
- เกษียณอาย ุ

         มีพนกังานประสงค์ขอย้าย 
 
 
เสนอคณะกรรมการพจิารณา 
พนกังานท่ีประสงค์ขอย้าย ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี สปส. ก าหนด และ
จดัท าค าสัง่ย้ายเสนอต่อเลขาธิการ 

 
         ไม่มีพนกังานประสงค์ขอย้าย 
 
 
เรียกบญัชีผู้ผ่านการคดัเลือกของ
ต าแหน่งท่ีว่างดงักล่าวและจดัท า
ค าสัง่แต่งตัง้เสนอเลขาธิการต่อไป 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

กบค. ด าเนินการ 

กบค. ด าเนินการ 

ให้ จังหวัด ท าหนังสือสอบถาม 
กบค.ว่ามีพนกังานประสงค์      
ขอย้ายไปยงัหน่วยงานหรือไม่ 

มีพนกังาน 
ขอย้าย กบค.
จะแจ้งให้
ทราบและ
จดัท าค าสัง่
ย้ายพนกังาน
ต่อไป 

 
ไม่มีพนกังาน 
ขอย้าย  กบค.
จะแจ้งให้
ด าเนินการ   
สรรหาพนกังาน
ทดแทนต าแหน่ง
ท่ีว่าง 

 

ต าแหน่งนักวชิาการประกนัสังคม กบค.จะเป็นผู้สรรหาให้หน่วยงานทั่วประเทศ     

เฉพาะต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ 
 และเจ้าพนักงาน 



กรณี ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค 

การคัดเลือก กบค. จะด าเนินการประกาศรับ
สมคัรคดัเลือกบคุคลเพ่ือบรรจแุละ
แต่งตัง้เป็นพนกังานประกนัสงัคม
ในต าแหน่งต่างๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานก าหนด 
          
 
 
 

1. กรณีด าเนินการคดัเลือกบคุคล
เพ่ือบรรจแุละแต่งตัง้เป็นพนกังาน
ประกนัสงัคมในต าแหน่งต่างๆ    
ทัง้จากพนกังานประกนัสงัคมและ
บคุคลภายนอกมีขัน้ตอน
ด าเนินการ ดงันี ้
จงัหวดัคดัเลือกจากพนกังานหรือ
บคุคลภายนอก 
- ขออนมุตัิ 
- ตัง้คณะกรรมการ 
- จดัตรียมสถานท่ีสอบ 
- ประกาศรับสมคัร/รายช่ือ 
- ด าเนินการคดัเลือก(สอบ) 
- ประกาศรายช่ือ(ผู้ผ่าน) 
และขึน้บญัชี 
 

แนวปฏิบตักิารคดัเลือก  



การรายงานตวั 
กรณี ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 

การรายงานตัว กบค. จะด าเนินการเรียกบญัชี 
ผู้ผ่านการคดัเลือกตามล าดบั 
ท่ีขึน้บญัชีโดยให้มารายงานตวั 
เพ่ือเลือกสงักดัพร้อมทัง้กรอก
เอกสารประกอบการบรรจ/ุแต่งตัง้ 
 
จ านวน 2 ชุด 
กบค. เกบ็ไว้ 1 ชุด 
ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด  
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ ดงันี ้
- ท าหนงัสือแจ้งผู้ผ่านการคดัเลือก
โดยถ้าเป็นบคุคลทัว่ไปให้รายงาน
ตวัโดยใช้เอกสารประกอบด้วย 
1. ใบรายงานตวั 
2. หนงัสือค ามัน่ 
3. แบบหนงัสือแสดงเจตนาระบุ

ผู้ รับเงิน กรณีเสียชีวิต 
4. หนงัสือค า้ประกนั          

(อากร 10 บาท) 
5. แบบประวตัิข้อมลู(พ.7) 
6. วฒุิการศกึษา 
7. ส าเนาบตัรประชาชน  
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
**** จัดท าเอกสาร 2 ชุด      
โดยจัดส่งให้ กบค. 1 ชุด 



เอกสารประวตัพินกังานบรรจุใหม่ 

1. ใบรายงานตวั  
2. หนงัสือค ามัน่ของพนกังาน 
3. แบบหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับเงิน 
ช่วยพิเศษกรณีพนกังานถงึแก่ความตาย 
4. หนงัสือสญัญาค า้ประกนั 
5. แบบเอกสาร พ.7 พนกังาน 
6. วฒุิการศกึษา 
7. ส าเนาบตัรประชาชน  
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

เมื่อมีพนักงานมาบรรจุใหม่ โปรดถ่ายภาพพนักงานใหมใ่ส่สทู สปส.  

แลว้ส่งไฟลภ์าพมาท่ี : Hrstaff.sso@gmail.com  



การตรวจสอบประวตัอิาชญากร 

กรณี ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 

การตรวจสอบ
ประวัตอิาชญากร 

กบค. จะมีหนงัสือ    
ถงึผู้บงัคบัการกอง
พิสจูน์หลกัฐาน         
ให้ด าเนินการพิมพ์
ลายนิว้มือผู้ ท่ีจะบรรจุ
และแตง่ตัง้เป็น
พนกังานประกนัสงัคม 
เพ่ือตรวจสอบประวตัิ
อาชญากร 
 

จงัหวดัด าเนินการให้ 
ผู้มารายงานตวั 
ไปตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรโดยให้พิมพ์
ลายนิว้มือ ณ สถานี
ต ารวจในท้องที่  
พร้อมทัง้สง่ผลการ
ตรวจสอบให้ กบค. 
ด าเนินการต่อไป 



การบรรจแุละแตง่ตัง้ 

กรณี ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 

การบรรจุและ
แต่งตัง้ 

กบค. ด าเนินการ
จดัท าค าสัง่บรรจ/ุ
แตง่ตัง้ เสนอตอ่
เลขาธิการ 

จงัหวดัด าเนินการ
จดัท าค าสัง่บรรจ/ุ
แตง่ตัง้ เสนอตอ่ผู้วา่
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 เม่ือจงัหวดัด าเนินการ
ออกค าสัง่เรียบร้อย
แล้ว ให้ส าเนาค าสัง่สง่
กองบริหารทรัพยากร
บคุคล 
 

 



การทดลองปฏิบตังิาน 

กรณี ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค 

การทดลอง
ปฏิบัตงิาน 

พนกังานท่ีบรรจใุหม่ 
จะต้องทดลองปฏิบตัิงาน 
ตัง้แตว่นัท่ีได้รับการบรรจุ
เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 
90 วนั เม่ือครบก าหนด  
ให้ผู้บงัคบับญัชา        
ต้นสงักดัประเมินผล
ทดลองงาน ตามแบบ
ประเมินท่ีส านกังาน
ประกนัสงัคม ก าหนด
และสง่ผลการประเมิน 
ให้ กบค. 

 
 
 
 

ด าเนินการเช่นเดียว 
กบัสว่นกลาง 



การลาออก 
กรณี ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค 

7. การลาออก 1. ให้ต้นสังกัดมีหนังสือ
แจ้งและประสานกอง
คลังทนัท ีเพื่อระงบั   
การจ่ายค่าจ้างตามการ
แจ้งลาออก 
2. ต้นสังกัดแจ้ง กบค.
พร้อมใบลาออกของ
พนักงาน 
3. กบค. ตรวจสอบ
ข้อมูลภาระผูกพนั 
4. จัดท าค าส่ังพนักงาน
ลาออก 

1. ให้จังหวัดระงบัการ
จ่ายค่าจ้างตามการแจ้ง
ลาออก 
2. ตรวจสอบข้อมูล
ภาระผูกพนั
(ทุนการศึกษา/วินัย) 
3. จัดท าค าส่ังพนักงาน
ลาออก 
4. ส่งส าเนาค าส่ัง
ลาออกให้ กบค. 

 
 



การเลื่อนระดบั(กรณีเลื่อนไหลในต าแหน่งท่ีครองอยู)่ 

หลักเกณฑ์ กรณีมีวุฒกิารศึกษา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
            ต้องได้รับเงินเดือนไม่น้อยกวา่อตัราเงินเดือน แรกบรรจ ุหรือท่ี ก.พ. ก าหนด 

การเล่ือนระดบั กรณีมีวุฒ ิ กรณีไม่มีวุฒ ิ
ต้น        กลาง 3 ปี 5 ปี 

กลาง        สูง 5 ปี 7 ปี 

ต้น        สูง  8 ปี 12 ปี 



การเลื่อนระดบั(กรณีเลื่อนไหลในต าแหน่งท่ีครองอยู)่ 

กรณีมีวุฒกิารศึกษา 
และกรณีไม่มีวุฒกิารศึกษา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเล่ือนระดบั (กรณีเล่ือนไหลในต าแหน่งท่ีครองอยู่) ทั้งน้ี 

สามารถด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

       1. การเล่ือนระดบัท่ีสงูข้ึน เล่ือนไดไ้มเ่กินระดบัสงูสุดของ

ต าแหน่งตามท่ีส านักงานประกนัสงัคมก าหนด 

       2. ตอ้งไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งในหน้าท่ี

ความรบัผิดชอบตามแบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 

ของต าแหน่ง และระดบัท่ีจะแต่งตั้งมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 1 ปี   

โดยหน่วยงานรบัรองผลการปฏิบติังานตามแบบตรวจสอบ

คุณสมบติัฯ ท่ีก าหนด 



การเลื่อนระดบั(กรณีเลื่อนไหลในต าแหน่งท่ีครองอยู)่ 

กรณีมีวุฒกิารศึกษา 
และกรณีไม่มีวุฒกิารศึกษา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธีิการพิจารณาคดัเลือก 

 ใหพ้ิจารณาคดัเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

คุณสมบติัของบุคคลแลว้แต่กรณี โดยผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน 

 1. ใหผู้บ้งัคบับญัชาของพนักงานท่ีประสงคเ์ขา้รบัการคดัเลือก

เพื่อเล่ือนระดบั ท่ีก ากบัดแูลและควบคุมการปฏิบติังานโดยตรง และ

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปอีก 1 ระดบั ท าหน้าท่ีประเมิน ฯ  

 2. รายงานผลการปฏิบติังานยอ้นหลงัในหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

ตามแบบบรรยายลกัษะลกัษณะงาน (Job Description) 



การย้าย 
ตามประกาศส านกังานประกนัสงัคม ลงวนัที่ 31 พ.ค.2561 

หลกัเกณฑ์ 

 
• การยา้ยเพื่อความเหมาะสมและประโยชนข์องทางราชการ 

• การยา้ยกรณีพนกังานประกนัสงัคมขอยา้ยเน่ืองจากมีเหตผุลความจ  าเป็น 

• การหมุนเวียนการปฏิบตังิานภายในหน่วยงาน 

 



การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ 

ตามประกาศส านกังานประกนัสงัคม ลงวนัที่ 31 พ.ค.2561 

หลกัเกณฑ์ 

•  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบคุคล 
ในหน่วยงานรวมถึงเป็นการพฒันา
พนกังานประกนัสงัคม ให้มีความพร้อม
ส าหรับการเพิ่มศกัยภาพและเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนลดความ
เสี่ยงในการทจุริตประพฤติมิชอบ  

วิธีการ 

• ย้ายโดยค านงึถงึความเหมาะสมและประโยชน์แก่ทาง
ราชการเป็นส าคญั 

• ปฏิบตัิงานในหน่วยงานปัจจบุนัเกิน 10 ปี 

• พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ
พนกังานฯ ท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงาน 

• ไม่ได้รับการเลื่อนคา่จ้าง จ านวน 3 รอบการประเมิน 
ยกเว้นกรณีไม่ได้เลื่อนคา่จ้างจากการบรรจแุละแตง่ตัง้
ใหม่ นบัจากวนัที่ประกาศมีผลบงัคบัใช้ 

 



การยา้ยกรณีพนกังานประกนัสงัคม 

ขอยา้ยเน่ืองจากมีเหตผุลความจ  าเป็น 

หลกัเกณฑ์ 

• เป็นการย้ายตามค าร้องขอย้ายจากความจ าเป็น 

• ย้ายกลบัภมูลิ าเนา 

• ย้ายเพ่ือดแูลบดิา มารดา บตุร หรือครอบครัว 

• ย้ายเพ่ืออยู่ร่วมกบัคู่สมรส 

• ย้ายเพ่ือประสบการณ์ท างานท่ีหลากหลาย 

• โดยย้ายไปในกลุม่ต าแหน่งประเภทเดียวกนั 
 

วิธีการ 

• ปฏิบตัิงานท่ีต้นสงักดัไม่น้อยกว่า 1 ปี 

• ย่ืนค าร้องขอย้ายผ่านผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ โดยใช้
แบบฟอร์มท่ีก าหนดสามารถย่ืนได้ปีละ 1 ครัง้ และค าร้อง
หมดอาย ุ31 ธนัวาคม ของทกุปี 

•  ก าหนดให้มีการย้ายปีละ 2 รอบ (รอบท่ี1 เม.ย.-มิ.ย. รอบท่ี2 
ต.ค.-ธ.ค.) 

• การย้ายขึน้อยู่กบัประโยชน์ของทางราชการ อตัราว่าง ความ
จ าเป็นและข้อมลูส่วนบคุคล 

• การขอย้ายสับเปล่ียนต้องระบุช่ือบุคคลพร้อมสังกัดที่
ต้องย้ายสับเปล่ียน และต้องได้รับความเหน็ชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาทัง้สองฝ่าย 

• องค์ประกอบในการพจิารณา เช่น เหตผุลในการขอย้าย 
ล าดบัหน่วยงานท่ีผู้ขอย้ายมีความประสงค์ขอย้าย  ความรู้
ความสามารถ ข้อมลูส่วนบคุคล 



การหมุนเวียนการปฏิบตังิานภายในหน่วยงาน 

หลกัการ 

• การหมนุเวียนงานเป็นการพฒันาบคุลากร 
โดยให้พนกังานได้มีโอกาสปฏิบตัิหน้าท่ีใน
หลายๆงาน ที่มีภารกิจตา่งกนั เพ่ือให้มี
แนวความคิดและประสบการณ์ในการ
ท างานท่ีหลากหลาย ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ส านกังานประกนัสงัคม และลดปัญหาการ
ทจุริตประพฤติมิชอบ 

 

วิธีการ 
•  ด าเนินการหมนุเวียนพนกังานประกนัสงัคม
ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในกลุม่งาน/ฝ่าย 
ปัจจบุนัตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 

• กรณีจงัหวดัท่ีมีสาขา ให้หมนุเวียนการ
ปฏิบตัิงานระหวา่งจงัหวดัและสาขาตาม
ความเหมาะสม 

• งานการเงินหรืองานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านให้หมนุเวียนการ
ปฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 

• ให้หน่วยงานจดัท าแผน/ผลการหมนุเวียน
การปฏิบตัิงานรายงาน กบค. ภายในเดือน
ธนัวาคมของทกุปี 


