
๑ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม 

Social Security Office 
  



๒ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานประกันสังคม 

 

๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่น ำขึ้นเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนประกันสังคม ปรำกฏข้อมูลที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล 

เกี่ยวกับประกันสังคม 

  เกี่ยวกับองค์กร 
   ประวัตสิ ำนักงำนประกันสังคม 

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
   โครงสร้ำงหน่วยงำน 

   อ ำนำจหน้ำที ่
   ภำรกิจ 

   ยุทธศำสตร ์และแผนปฏิบตัิรำชกำร 
   ค ำรับรอง และรำยงำนผลกำรปฎบิัติรำชกำร 
  กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรำ 44 

  ผู้บริหำร   
   ผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน 

   ผู้บริหำรส ำนักงำนประกันสังคม 
   ท ำเนียบผู้บริหำร 

   คณะกรรมกำรประกันสังคม 
   คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน 

  ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO) 
   ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง 

   ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบตัิกำร 
   ข่ำวสำรจำกซีไอโอ 
  ติดต่อประกันสังคม 
ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
  ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

  ข่ำวรับสมัครบุคลำกร 
  ภำพข่ำวประชำสัมพันธ์ 

  วีดีโอข่ำวประชำสัมพันธ์ 
  ประกำศจดัซื้อจัดจำ้ง(ส่วนกลำง) 



๓ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล 

   ประกำศร่ำง TOR 
   ประกำศจดัซื้อจัดจำ้ง 

   ประกำศผู้มสีิทธ์เสนอรำคำ 
   ประกำศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 
   ประกำศผลจดัซื้อจัดจ้ำง 
   ประกำศรำคำกลำง(อ้ำงอิง) 

   สรุปผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงประจ ำเดอืน 
   แผนจัดซื้อจดัจ้ำง 
   ขำยทอดตลำด 

   สัญญำจัดซื้อจดัจ้ำง 
  ประกำศจดัซื้อจัดจำ้ง (ส่วนภูมภิำค) 

 ข่ำวประกำศจำกหน่วยงำนภำยนอก 
  ปฏิทินกิจกรรม 
 ช่องทำงรับ-จ่ำยเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 
กฎหมำย ระเบียบ 
  พระรำชบัญญัต ิ
  กฎกระทรวง 
  ประกำศ 

 ระเบียบ 
 มำตรำฐำน 
 คู่มือ 
 แนวปฏิบัต ิ
 มติคณะรัฐมนตร ี
  พระรำชกฤษฎีกำ 

 กฎหมำย 
สิทธิประโยชน์ 

  กองทุนประกันสังคม 
   กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำย 
   กรณีคลอดบุตร 

   กรณีทุพพลภำพ 
   กรณีเสียชีวิต 
   กรณสีงเครำะห์บุตร 
   กรณีชรำภำพ 

   กรณีว่ำงงำน 
   ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มำตรำ 39) 



๔ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล 

   ผู้ประกันตนนอกระบบ (มำตรำ 40) 
   สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

  กองทุนเงินทดแทน 
  สื่อประชำสัมพันธ์ 
   แผ่นพับ 
   วำรสำร 

   อินโฟกรำฟฟิค 
  อินโฟกรำฟฟิคกองทุนเงินทดแทน 
   กำรลงทุน 

คลังควำมรู ้   
  ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม 

   จ ำนวนสถำนประกอบกำรและผูป้ระกันตนในระบบประกันสังคม 
   ส่วนท่ี 1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรรำยเดือน 
   ส่วนท่ี 2 จ ำนวนผู้ประกันตนภำคบังคับ (มำตรำ 33) 
   ส่วนท่ี 3 จ ำนวนผู้ประกันตนภำคสมัครใจ (มำตรำ 39) 
   ส่วนท่ี 4 จ ำนวนผู้ประกันตนภำคสมัครใจ (มำตรำ 40) 
   ส่วนท่ี 5 จ ำนวนกำรใช้บริกำรของผู้ประกันตน 
   ส่วนท่ี 6 จ ำนวนสถำนพยำบำลโครงกำรประกันสังคม 

   ส่วนท่ี 7 อัตรำกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย ์
   ส่วนท่ี 8 งบกองทุนประกันสังคม 
   ส่วนท่ี 9 สถิติงำนประกันสังคม 
  ข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน 

   
ส่วนท่ี 1 สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน ภำพรวมทั่ว
ประเทศ 

   ส่วนท่ี 2 สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน รำยหน่วยงำน 
   ส่วนท่ี 3 จ ำนวนอัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย จ ำแนกรำยจังหวัด 
   ส่วนท่ี 4 สถำนกำรณ์กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย เนื่องจำกกำรท ำงำน 

   ส่วนท่ี 5 สถิติกำรสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
   ส่วนท่ี 6 สถำนกำรณ์กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 

   
ส่วนท่ี 7 สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำง
ด้ำว (กัมพูชำ ลำว พม่ำ) 

   ส่วนท่ี 8 งบกองทุนเงินทดแทน 

  รำยงำน   
   รำยงำนประจ ำป ี(ส ำนักงำนประกนัสังคม) 
   รำยงำนประจ ำป ี(กองทุนเงินทดแทน) 



๕ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล 

   รำยงำนผลกำรส ำรวจ 
   รำยงำนกำรวิจยั 

   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 
  รำยงำนผลสถำนะกองทุนประกันสังคม 
  คู่มือประชำชน 
  กำรลงทุน 

   กรอบกำรลงทุน 
   รำยงำนสภำพกำรบริหำรเงินลงทุน 
   ธรรมำภิบำลกำรลงทุน 

  รำยชื่อสถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน 
ดำวน์โหลด 

  แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน 
  แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม 
  แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน 
  แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่ำงงำน 
  คู่มือ   
  เอกสำรอื่นๆ 
  โปรแกรมต่ำงๆ 

 ข้อมูลสถำนพยำบำล 
หน่วยงำน 
  หน่วยงำนภำยใน 
  หน่วยงำนส่วนภูมภิำค 
  เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่ำสนใจ 

 

 ทั้งนี้ หากมีข้อมูลที่มีเนื้อหานอกจากนี้ ให้ผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ เห็นชอบก่อนน าขึ้นเผยแพร่

บนเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 
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มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

๒. วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

 มีการด าเนินงานจ าแนกตามแหล่งของข้อมูล ดังนี้ 

 ๒.๑ ข้อมูลของหน่วยงานภายในส านักงานประกันสังคม 

       การจัดเตรียมข้อมูลก่อนน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

• หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ต้องจัดท ำข้อมูลและปรับปรุงให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันอยู่

ตลอดเวลำ 

• เสนอต่อผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจ ก่อนน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ยกเว้น ข้อมูลที่เป็นภำรกิจ

ประจ ำของหน่วยงำน 

การน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

๑) ส านัก/กอง/สปส. จังหวัด สาขา/สปส.กทม. เขตพื้นที่ ท่ีมีหน้าที่และอ านาจตาม

กฎกระทรวง หรือตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายอยู่เป็นประจ า 

• ผอ.ส ำนัก/กอง/ประกันสังคมจังหวัด สำขำ/ผอ. สปส. กทม. เขตพ้ืนที่ หรือเทียบเท่ำ จัดส่ง

ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรเผยแพร่ข้อมูลมำยัง สบท. ตำมรูปแบบวิธีกำรที่ สบท.ก ำหนด 

• สบท. ก ำหนด Username และ Password ส ำหรับกำรเผยแพร่ข้อมูล พร้อมให้ค ำแนะน ำ

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร กำรใช้งำน เพื่อด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล 

• ผู้ได้รับมอบหมำยของส ำนัก/กอง/สปส. จังหวัด สำขำ/สปส.กทม. เขตพ้ืนที่ ขอควำมเห็นชอบ

จำก ผอ.ส ำนัก/กอง/ประกันสังคมจังหวัด สำขำ/ผอ. สปส. กทม. เขตพ้ืนที่ หรือเทียบเท่ำ ก่อน

ด ำเนินกำรเผยแพร่ และน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภำยใน ๓ วัน 

๒) ส านัก/กอง/สปส. จังหวัด สาขา/สปส.กทม. เขตพื้นที่ ท่ีไม่มีหน้าที่และอ านาจตาม

กฎกระทรวง หรือตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายอยู่เป็นประจ า 

• ผอ.ส ำนัก/กอง/ประกันสังคมจังหวัด สำขำ/ผอ. สปส. กทม. เขตพ้ืนที่ หรือเทียบเท่ำ จัดท ำ

หนังสือ พร้อมรำยละเอียดข้อมูลที่จะเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนประกันสังคม (ซึ่งได้รับควำม

เห็นชอบจำกผู้บริหำรที่ได้รับมอบอ ำนำจแล้ว) ถึง ผอ. ศสน. 

• ผอ. ศสน. พิจำรณำกลั่นกรองข้อมูล ก่อนมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูลเผยแพร่ 

โดยแยกลักษณะ/ประเภทของช้อมูล และน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภำยใน ๓ วัน 

 

 

 

 

 



๗ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับประกันสังคม ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 
  เกี่ยวกับองค์กร    
   ประวัตสิ ำนักงำนประกันสังคม ศสน. ศสน. ศสน. 

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศสน. ศสน. ศสน. 
   โครงสร้ำงหน่วยงำน ศสน. ศสน. ศสน. 
   อ ำนำจหน้ำที ่ ศสน. ศสน. ศสน. 
   ภำรกิจ ศสน. ศสน. ศสน. 
   ยุทธศำสตร ์และแผนปฏิบตัิรำชกำร ศสน. ศสน. ศสน. 

   ค ำรับรอง และรำยงำนผลกำรปฎบิัติรำชกำร ศสน. ศสน. ศสน. 
  กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรำ 44 กพบ. กพบ. กพบ./ศสน. 

  ผู้บริหำร      
   ผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน ศสน. ศสน. ศสน. 

   ผู้บริหำรส ำนักงำนประกันสังคม ศสน. ศสน. ศสน. 
   ท ำเนียบผู้บริหำร ศสน. ศสน. ศสน. 

   คณะกรรมกำรประกันสังคม ศสน. ศสน. ศสน. 
   คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน ศสน. ศสน. ศสน. 

  ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (CIO)    
   ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง ศสน. ศสน. ศสน. 
   ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบตัิกำร ศสน. ศสน. ศสน. 
   ข่ำวสำรจำกซีไอโอ ศสน. ศสน. ศสน. 
  ติดต่อประกันสังคม ศสน. ศสน. ศสน. 

ข่ำวประชำสัมพันธ์    
  ข่ำวประชำสัมพันธ์ ศสน. ศสน. ศสน. 
  ข่ำวรับสมัครบุคลำกร กบค. กบค. กบค. 
  ภำพข่ำวประชำสัมพันธ์ ศสน. ศสน. ศสน. 

  วีดีโอข่ำวประชำสัมพันธ์ ศสน. ศสน. ศสน. 
  ประกำศจดัซื้อจัดจำ้ง(ส่วนกลำง)    
   ประกำศร่ำง TOR กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 

   ประกำศจดัซื้อจัดจำ้ง กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 
   ประกำศผู้มสีิทธ์เสนอรำคำ กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 

   ประกำศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 
   ประกำศผลจดัซื้อจัดจ้ำง กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 

   ประกำศรำคำกลำง(อ้ำงอิง) กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 
   สรุปผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงประจ ำเดอืน กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 



๘ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   แผนจัดซื้อจดัจ้ำง กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 
   ขำยทอดตลำด กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. กค./สปส.พท. 

   สัญญำจัดซื้อจดัจ้ำง    
  ประกำศจดัซื้อจัดจำ้ง (ส่วนภูมภิำค) กค./สปจ. กค./สปจ. กค./สปจ. 

 ข่ำวประกำศจำกหน่วยงำนภำยนอก 
หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

  ปฏิทินกิจกรรม กนผ. กนผ. กนผ. 
 ช่องทำงรับ-จ่ำยเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน กบง./สกท. กบง./สกท. กบง./สกท. 

กฎหมำย ระเบียบ    
  พระรำชบัญญัต ิ กม. กม. กม./ศสน. 

  กฎกระทรวง กม. กม. กม./ศสน. 
  ประกำศ กม. กม. กม./ศสน. 
 ระเบียบ กม. กม. กม./ศสน. 

 มำตรำฐำน กม. กม. กม./ศสน. 

 คู่มือ 
หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

 แนวปฏิบัต ิ
หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

 มติคณะรัฐมนตร ี กม. กม. กม./ศสน. 
  พระรำชกฤษฎีกำ กม. กม. กม./ศสน. 
 กฎหมำย กม. กม. กม./ศสน. 
สิทธิประโยชน์    
  กองทุนประกันสังคม    
   กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำย สปย./สจพ. สปย./สจพ. สปย./สจพ./ศสน. 

   กรณีคลอดบุตร สปย./สจพ. สปย./สจพ. สปย./สจพ./ศสน. 

   กรณีทุพพลภำพ สปย./สจพ. สปย./สจพ. สปย./สจพ./ศสน. 

   กรณีเสียชีวิต สปย./สจพ. สปย./สจพ. สปย./สจพ./ศสน. 

   กรณสีงเครำะห์บุตร สปย./สจพ. สปย./สจพ. สปย./สจพ./ศสน. 

   กรณีชรำภำพ สปย./สจพ. สปย./สจพ. สปย./สจพ./ศสน. 

   กรณีว่ำงงำน สปย./สจพ. สปย./สจพ. สปย./สจพ./ศสน. 

   ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มำตรำ 39) สท. สท. สท./ศสน. 

   ผู้ประกันตนนอกระบบ (มำตรำ 40) สสร. สสร. สสร./ศสน. 
   สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สปย. สปย. สปย./ศสน. 

  กองทุนเงินทดแทน สกท. สกท. สกท./ศสน. 
  สื่อประชำสัมพันธ์ ศสน. ศสน. ศสน. 
   แผ่นพับ ศสน. ศสน. ศสน. 



๙ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   วำรสำร ศสน. ศสน. ศสน. 
   อินโฟกรำฟฟิค ศสน. ศสน. ศสน. 

  อินโฟกรำฟฟิคกองทุนเงินทดแทน ศสน. ศสน. ศสน. 
   กำรลงทุน ศสน. ศสน. ศสน. 
คลังควำมรู ้      
  ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม    

   
จ ำนวนสถำนประกอบกำรและผูป้ระกันตนใน
ระบบประกันสังคม 

กวพ./สท. กวพ./สท. กวพ./สท./ศสน. 

   ส่วนท่ี 1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรรำยเดือน กวพ./สท. กวพ./สท. กวพ./สท./ศสน. 

   
ส่วนท่ี 2 จ ำนวนผู้ประกันตนภำคบังคับ 
(มำตรำ 33) 

กวพ./สท. กวพ./สท. กวพ./สท./ศสน. 

   
ส่วนท่ี 3 จ ำนวนผู้ประกันตนภำคสมัครใจ 
(มำตรำ 39) 

กวพ./สท. กวพ./สท. กวพ./สท./ศสน. 

   
ส่วนท่ี 4 จ ำนวนผู้ประกันตนภำคสมัครใจ 
(มำตรำ 40) 

กวพ./สท./
สสร. 

กวพ./สท./
สสร. 

กวพ./สท./
สสร./ศสน. 

   ส่วนท่ี 5 จ ำนวนกำรใช้บริกำรของผู้ประกันตน กวพ./สท. กวพ./สท. กวพ./สท./ศสน. 

   
ส่วนท่ี 6 จ ำนวนสถำนพยำบำลโครงกำร
ประกันสังคม 

กวพ./สท. กวพ./สท. กวพ./สท./ศสน. 

   ส่วนท่ี 7 อัตรำกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย ์
กวพ./สท./

สจพ. 
กวพ./สท./

สจพ. 
กวพ./สท./
สจพ./ศสน. 

   ส่วนท่ี 8 งบกองทุนประกันสังคม กวพ./สท. กวพ./สท. กวพ./สท./ศสน. 
   ส่วนท่ี 9 สถิติงำนประกันสังคม กวพ./สท. กวพ./สท. กวพ./สท./ศสน. 
  ข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน    

   
ส่วนท่ี 1 สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท ำงำน ภำพรวมทั่วประเทศ 

กวพ./สกท. กวพ./สกท. กวพ./สกท./
ศสน. 

   
ส่วนท่ี 2 สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท ำงำน รำยหน่วยงำน 

กวพ./สกท. กวพ./สกท. กวพ./สกท./
ศสน. 

   
ส่วนท่ี 3 จ ำนวนอัตรำกำรประสบอันตรำยต่อ
ลูกจ้ำง 1,000 รำย จ ำแนกรำยจังหวัด 

กวพ./สกท. กวพ./สกท. กวพ./สกท./
ศสน. 

   
ส่วนท่ี 4 สถำนกำรณ์กำรประสบอันตรำยหรือ
เจ็บป่วย เนื่องจำกกำรท ำงำน 

กวพ./สกท. กวพ./สกท. กวพ./สกท./
ศสน. 

   
ส่วนท่ี 5 สถิติกำรสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท ำงำน 

กวพ./สกท. กวพ./สกท. กวพ./สกท./
ศสน. 

   
ส่วนท่ี 6 สถำนกำรณ์กำรประสบอันตรำยหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 

กวพ./สกท. กวพ./สกท. กวพ./สกท./
ศสน. 



๑๐ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   

ส่วนท่ี 7 สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว 
(กัมพูชำ ลำว พม่ำ) 

กวพ./สกท. กวพ./สกท. กวพ./สกท./
ศสน. 

   ส่วนท่ี 8 งบกองทุนเงินทดแทน 
กวพ./สกท. กวพ./สกท. กวพ./สกท./

ศสน. 

  รำยงำน      
   รำยงำนประจ ำป ี(ส ำนักงำนประกนัสังคม) กวพ. กวพ. กวพ./ศสน. 
   รำยงำนประจ ำป ี(กองทุนเงินทดแทน) กวพ. กวพ. กวพ./ศสน. 
   รำยงำนผลกำรส ำรวจ กวพ. กวพ. กวพ./ศสน. 
   รำยงำนกำรวิจยั กวพ. กวพ. กวพ./ศสน. 

   
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน 

กวพ. กวพ. กวพ./ศสน. 

  รำยงำนผลสถำนะกองทุนประกันสังคม กวพ. กวพ. กวพ./ศสน. 
  คู่มือประชำชน กพบ. กพบ. กพบ./ศสน. 
  กำรลงทุน    

   กรอบกำรลงทุน กบล. กบล. กบล. 
   รำยงำนสภำพกำรบริหำรเงินลงทุน กบล. กบล. กบล. 

   ธรรมำภิบำลกำรลงทุน กบล. กบล. กบล. 
  รำยชื่อสถำนพยำบำลในควำมตกลงของกองทุนเงินทดแทน  สกท.  สกท.  สกท./ศสน. 
ดำวน์โหลด    
  แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน สปย. สปย. สปย./ศสน. 
  แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม สปย. สปย. สปย./ศสน. 
  แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน สกท. สกท. สกท./ศสน. 
  แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณีว่ำงงำน สปย. สปย. สปย./ศสน. 

  คู่มือ   
หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

  เอกสำรอื่นๆ 
หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

  โปรแกรมต่ำงๆ 
หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

หน่วยงำนเจ้ำของ
ข้อมูล/ศสน. 

 ข้อมูลสถำนพยำบำล สจพ. สจพ. สจพ. 
หน่วยงำน    
  หน่วยงำนภำยใน ศสน. ศสน. ศสน. 

  หน่วยงำนส่วนภูมภิำค สปจ./สบท. สปจ./สบท. สปจ./สบท./ศสน. 

  เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่ำสนใจ สบท. สบท. สบท./ศสน. 

 



๑๑ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

๒.๒ ข้อมูลของหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน 

การน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

• หน่วยงำนจัดท ำหนังสือ ให้อธิบดีหรือเทียบเท่ำลงนำม พร้อมระบุรำยละเอียดที่จะเผยแพร่ผ่ำน

เว็บไซต์ส ำนักงำนประกันสังคม เพื่อให้ ลธ.สปส. พิจำรณำ 

• ลธ.สปส. พิจำรณำมอบหมำยให้ ศสน. หรือ สบท. ด ำเนินกำร 

• ผอ. ศสน./ผอ. สบท. พิจำรณำกลั่นกรองข้อมูล ก่อนมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูล

เผยแพร่ โดยแยกลักษณะ/ประเภทของช้อมูล และน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภำยใน ๓ วัน 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 

ทุกประเภท ที่ ลธ.สปส. เห็นชอบ 
หน่วยงำน
เจ้ำของข้อมูล 

ศสน. 
สบท. 

ศสน. 
สบท. 

 

๒.๓ ข้อมูลของหน่วยงานภายนอกส านักงานประกันสังคม 

การน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

• หน่วยงำนจัดท ำหนังสือ ให้ผู้บริหำรหน่วยงำนหรือเทียบเท่ำลงนำม พร้อมระบุรำยละเอียดที่จะ

เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนประกันสังคม เพื่อให้ ลธ.สปส. พิจำรณำ 

• ลธ.สปส. พิจำรณำมอบหมำยให้ ศสน. หรือ สบท. ด ำเนินกำร 

• ผอ. ศสน./ผอ. สบท. พิจำรณำกลั่นกรองข้อมูล ก่อนมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบน ำข้อมูล

เผยแพร่ โดยแยกลักษณะ/ประเภทของช้อมูล และน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ภำยใน ๓ วัน 

ลักษณะ/ประเภทข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด้านข้อมูล การเผยแพร่ ตรวจสอบ 

ทุกประเภท ที่ ลธ.สปส. เห็นชอบ 
หน่วยงำน
เจ้ำของข้อมูล 

ศสน. 
สบท. 

ศสน. 
สบท. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

มาตรการ กลไลการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์ของส านกังานประกนัสงัคม 

๓. กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 ๓.๑ ระบบเว็บไซต์ส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถก ำหนดช่วงเวลำในกำรเผยแพร่ได้ 

 ๓.๒ เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจ ำ หำกพบข้อผิดพลำด ต้องรีบ

ด ำเนินกำรแก้ไขทันที พร้อมรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

 ๓.๓ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรและปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนให้

ผู้บังคับบัญชำทรำบเพ่ือสั่งกำรเป็นระยะทุก ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน (ตำมควำมเหมำะสม) 

 ๓.๔ มีระบจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (log File) ตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 


