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บทนํา 

 
แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของสาํนักงานประกันสงัคม (พ.ศ.2559-2563) 
 

 จากการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ.2559 – 2563) ซ่ึงมุงสู วิสัยทัศน (2559-2563)  

Digital SSO 
องคกรท่ีมีการดําเนินการเปนมาตรฐานสากล และการบริการท่ีทันสมัย  

เพ่ือรองรับบริการ e-Self Service อยางครบวงจร 
 

ภายใต พันธกิจ 

“บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังดานฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย และ
กําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังในดานเสริมสรางประสิทธภิาพภายในองคกร 

การลดคาใชจาย และพัฒนาคุณภาพการใหบริการ” 
 

โดยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรพัฒนา 

 4 ยุทธศาสตร  4 เปาประสงค  และ 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับ 

โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีเสถียรภาพ 

(Infrastructure)  

เปาประสงค 1 : Reliable 

Infrastructure  

มีโครงสรางพ้ืนฐานสามารถรองรับ

การใหบริการ 24x7  

KPI 1.1 Network Reliability > 

99.9%  

KPI 1.2 Service Availability > 

99.9% 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับ           

การบริหารจัดการขอมูล 

(Data)  

เปาประสงค 2 : Customer Data 

Accuracy & Decision Support 

System 

มีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อถือได 

นําไปสูการตัดสินใจอยางถูกตอง 

KPI 2.1 มีระบบฐานขอมูลท่ี

ครอบคลุมผูประกันตน นายจาง 

สถานพยาบาล และหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับ       

การใหบริการสู e-Self Service 

(e-Self Service)  

เปาประสงค 3 : Electronic Self 

Service & User Experiences  

ผูใชบริการสามารถใชบริการดวย

ตนเองผานชองทาง Electronic  

KPI 3.1 จํานวนบริการ e-Self 

Service ท่ีพัฒนาข้ึนตามแผนงาน

ท่ีกําหนด 

KPI 3.2 จํานวนผูใชบริการผาน

ชองทาง e-Self Service 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับ          

การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีประสิทธิผล และ

มีธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

เปาประสงค 4 : IT Governance  

สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร

ใหสัมฤทธิ์ผล 

KPI 4.1 รอยละความสําเร็จของ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
และ เพ่ือใหสามารถบรรลุตามเปาประสงค และตัวชี้วัดของท้ัง 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดมีการกําหนด

มาตรการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 12 มาตรการขับเคล่ือน  และ 23 แผนปฏิบัติการ     
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานประกันสังคม(พ.ศ.2559-2563) โดย จัดทําใน

รูปแบบของ Project Charter  ของโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร ผานการจัดประชุม

จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับผูบริหาร หัวหนางาน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของของ       

สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานประกันสังคม ซ่ึงไดรวมกันพิจารณารายละเอียด

สาระสําคัญของแผน กิจกรรมดําเนินการท่ีสําคัญ กรอบเวลาดําเนินงาน ทรัพยากร งบประมาณ

ขับเคล่ือน โดยมีรายชื่อแผนปฏิบัติการ งบประมาณขับเคลื่อน(โดยประมาณ) ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ยุทธศาสตร-มาตรการขับเคลื่อน-โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

ยุทธศาสตร มาตรการขับเคล่ือน แผนปฏิบัติการ ของ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  1 : 

ยกระดับ โครงสราง

พ้ืน ฐาน เทค โน โ ล ยี

ส า ร ส น เ ท ศ ใ ห มี

เสถียรภาพ 

1.1 Reliability 

Improvement 

1.1.1  โครงการเชื่อมตอเครือขายสื่อสาร MPLS 

แบบ Active-Active และขยายความจรุะบบ

สื่อสัญญาณ 

1.1.2  แผนการดําเนินงานตอเนื่องของระบบงาน

สารสนเทศ IT- BCP (IT Business 

Continuity Plan) 
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โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

1. 2  Strengthening IT 

Security 
1.2.1 โครงการดําเนินการจัดทํามาตรฐานหอง Data 

center สูระบบ 27001 

1.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษา

ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของ

สํานักงานประกันสังคม 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  2 : 

ยกระดับ การบริหาร

จัดการขอมูล 

2.1 Single view of 

customer 

2.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางลูกคา 

(Customer Base) 

2.2 Data Integration 

and  Exchange 

2.2.1 โครงการบูรณาการขอมูลภายใน สปส. 

(Internal ODS) 

2.2.2 โครงการบูรณาการขอมูลภายนอก สปส. 

(External ODS) 

2 3  Decision Support 

System 
2.3.1 โครงการบูรณาการคลังขอมูล และบิ๊กดาตา

องคกร 

2.3.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  3 : 

ยกระดับ การใหบริการ

สู e-Self Service 

3.1 Mainframe 

Migration 

3.1.1 โครงการยายระบบ Mainframe ไปสูระบบ 

Web-based 

3.2 e-Self Service 

Implementation 

3.2.1 โครงการ พัฒนาระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกส

กลาง (Single e-User Account and Single 

Sign-on) 

3.2.2 โครงการ e-Self Service สําหรับนายจาง

และผูประกันตน 

3.3 e-Channel 

Improvement 

3.3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง 

Website 

3.3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง 

Mobile 

3.3.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง IVR 

3.4 Wealth 

Management 

Improvement 

3.4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารการลงทุน 
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ยุทธศาสตร มาตรการขับเคล่ือน แผนปฏิบัติการ ของ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

3.5 ERP 

Implementation 
3.5.1 โครงการพัฒนาระบบ ERP 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  4 : 

ยกระดับ การบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหมีประสิทธิผล และมี

ธรรมาภิบาล  

 

4.1 IT Capability 

Improvement 

4.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสราง และอัตรากําลัง

ดาน IT  

4.1.2 จัดตั้ง IT Steering Committee 

4.1.3 จัดตั้ง IT Management Committee 

4.1.4 จัดตั้ง Change Advisory Board 

4.1.5 จัดตั้ง Solution Advisory Board 

4.2 Service 

Management 

4.2.1  โครงการพัฒนา ITIL เพ่ือการบริหารจัดการ

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL : 

Information Technology Infrastructure 

Library) 

   

 โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรผาน 23 แผนปฏิบัติการหลักท่ีสําคัญ ไดมีการจัดทํา และประเมิน

งบประมาณท่ีใชในแตละแผนปฏิบัติการ (โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร) เพ่ือสนับสนุน  

ทรัพยากรท่ีสําคัญตอการบรรลุตามยุทธศาสตร โดยประมาณ 2,163 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละ

แผนปฏิบัติการ ดังแสดงในแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน

ประกันสังคม (พ.ศ.2559-2563) ฉบับนี ้

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย          ห น า  | ก - 4 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

บทท่ี 1 

แผนปฏิบัติการ ของ โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับ โครงสรางพ้ืนฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีเสถียรภาพ 
 

 ในยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับ โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีเสถียรภาพ                 

มี 2 มาตรการขับเคลื่อน และ 4 แผนปฏิบัติการ (โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร) ดังนี้ 

 

มาตรการขับเคล่ือน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

1.1 Reliability 

Improvement 

1.1.1  โครงการเชื่อมตอเครือขายสื่อสาร MPLS แบบ Active-Active 

และขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ 

1.1.2  แผนการดําเนินงานตอเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT- BCP 

(IT Business Continuity Plan) 

1.2 Strengthening  

     IT Security 
1.2.1 โครงการดําเนินการจัดทํามาตรฐานหอง Data center            

        สูระบบ ISO 27001 

1.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยใน

ระบบสารสนเทศของสาํนักงานประกันสังคม 

 
 โดยไดมีการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการของแตละโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับ

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดังตอไปนี้ 

 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 1 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 1.1.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการเช่ือมตอเครือขายส่ือสาร MPLS 

แบบ Active-Active และขยายความจุ 

ระบบส่ือสัญญาณ 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 1  

     ยกระดับ โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหมีเสถียรภาพ  

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 1.2 Service Availability > 99.9% 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     1.1 Reliability Improvement 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

       ปจจุบัน เครือขายสื่อสารท่ีเชื่อมตอระหวาง

สํานักงานประกันสังคมในพ้ืนท่ี กับสํานักงานใหญ      

มีสายสื่อสาร 2 ระบบจากผูใหบริการ 2 รายแตเปน

แ บ บ  MPLS Active-Stand by ร ว ม  104 ส า ข า            

ท่ีเหลือยังเปนเทคโนโลยี ADSLขนาด 1/1Mbps ถึง 

25 สาขา และ VPN ถึง 20 สาขา และยังพบวาใน

หลายสาขาจะมีปญหาความไมพอเพียงในการรองรับ 

peak load ดังนั้นระบบจะมีความลาชาในชวงทํางาน

ในชวงภาระงานมาก เชนวันท่ี 14-15 ของเดือน และ

เม่ือเกิดเหตุลมหรือมีปญหาคุณภาพจนไมสามารถ

สื่อสารไดจะตองรอผูใหบริการมาแกไข ทําใหกระทบ

กับงานบริการ 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

       ยังมีถึง 49 สาขาท่ีใชเทคโนโลยี ADSL และ VPN 

คิดเปน 30% ของสาขาท้ังหมด และพบหลายสาขาไม

สามารถรองรับ   ภาระงานในชั่วโมงทํางานสูงสุด      

(คา peak load)   

 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

     เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพของเครือขายสํานักงานสาขา

ท้ัง  149 แหง และมีขนาดชองสัญญาณท่ีเพียงพอ

พรอมมีการบริหารการใช งานชองสัญญาณท่ี มี

ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับปริมาณงานในชั่วโมงสูงสุด 

peak load รวมถึงสามารถรองรับปริมาณขอมูลท่ีจะ

เ พ่ิม ข้ึนจากการ เปลี่ ย นจากการระบบงานบน

Mainframeสู Web-Based ในอนาคต 

 

 

5. สิ่งท่ีนําสง 

1. การติดตั้งเครือขายสื่อสาร MPLS ในระบบ 

active-active (พรอมใชงานตลอดเวลา) จาก

ผูใหบริการ 2 ราย หรือรายเดียวแตมาจาก     

2 เสนทางท่ีตางกันของสื่อสัญญาณ 

2. เปลี่ยนlinkท่ี เปน ADSL และ VPN ท้ังหมด    

45 สาขาเปนระบบ MPLS 2 Mbps ทุกสาขา 

3. ขยายขนาดสื่อสัญญาณของสาขาเดิม 

- สาขาท่ีเดิมมี ขนาด สื่อสัญญาณ 5 Mbps เพ่ิม

เปน 6 Mbps  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 2 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 1.1.1 

- สาขาท่ีเดิมมี ขนาด สื่อสัญญาณ 3Mbps เพ่ิม 

เปน 4 Mbps  

- สาขาท่ีเดิมมี ขนาดสื่อสัญญาณ 1 Mbps เพ่ิม

เปน 2 Mbps และคงขนาดสัญญาณ 

- สาขา ท่ี เดิ ม  1 สาขา  มีขนาดสื่ อสัญญาณ          

8 Mbps เทาเดิม 

- สํานักงานใหญกับศูนยสํารอง 2 สาขา มีขนาด

สื่อสัญญาณ 386 Mbps เทาเดิม 

4. ติดตั้ง WAN Optimizer เพ่ือใหมีการบริหาร

จัดการทรัพยากรสื่อสัญญาณ Bandwidth 

จากสวนกลางในภาพรวมใหมีประสิทธิภาพ 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีระบบสื่อสัญญาณท่ีรองรับการทํางานแบบ 

24/7  

2. มี ก า ร บ ริ ห า ร ข น า ด ช อ ง สั ญ ญ า ณ ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ิมเสถียรภาพระบบ SA > 99.9% ตอสาขา 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

     ส า ม า รถ ติ ด ตั้ ง ร ะ บบ  MPLS Active -Active          

ไดครบ 149 สาขา มีขนาดชองสัญญาณตามสาขาตางๆ

สูงกวาปริมาณขอมูลงานท่ีใชในชั่วโมงสูงสุด 10-20% 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

     กลุมงานบริหารเครือขายสื่อสารและความม่ันคงคอมพิวเตอร 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. ติดตั้งสายนําสัญญาณ MPLS  แบบ Active- 

Active แทนระบบสื่อสัญญานเดิมท่ีมีอยู 

2. ขยายขนาดสัญญาณ  MPLS แบบ  Active- 

Active พรอมติดตั้ง WAN optimizer 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

       ผูใหบริการระบบ MPLS ท้ัง 2 รายมีการทดสอบ

เครือขาย MPLS แบบ active-active รวมถึง WAN 

optimizer และมีการประสานงานท่ีดี 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

          6  เดือน  ติดตั้ง ตั้งแต ก.ค.59 – ธ.ค.59  

          ดําเนินการใหบริการตั้งแต ม.ค.60 – ก.ย.63 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

        400,000,000 - 450,000,000 บาท 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 3 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 1.1.2 

1. ชื่อโครงการ   

 

แผนการดาํเนนิงานตอเนื่อง 

ของระบบงานสารสนเทศ IT- BCP  

( IT Business Continuity Plan) 

 

2.1 สนับสนนุ ยุทธศาสตร  1 

ยกระดับ โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีเสถียรภาพ  

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

KPI 1.1 Network Reliability > 99.9% 

(สามารถดําเนินธุรกรรมหลักไดตอเน่ืองหลักประสบเหตุ

ภัยภิบัติ) 

2.3 สนับสนนุมาตรการ 

1.1 Reliability Improvement 

 (การดําเนินธุรกรรมหลักไดตอเน่ืองมีเสถียรภาพ) 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

       ในสภาพการปจจุบันท่ีมีปจจัยเสี่ยงมากมายท่ี

อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงงานการใหบริการผาน

ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง สํ า นั ก ง า น

ประกันสังคม จึงตองมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ตอเนื่องเพ่ือรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงตางๆ 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

        การไม มีแผนและจํานวนแผนสํารองในการ

ดําเนินงานอยางตอเนืองสําหรับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรองรับเหตุภัยพิบัติของสํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคม 

 

4. วัตถุประสงค 

     เพ่ือสามารถดําเนินงานในธุรกรรมหลักท่ีตองอาศัย

ระบบสารสนเทศในการ ทํางานของสํ านั กงาน

ประกันสังคมไดอยางตอเนื่องเม่ือไดรับผลกระทบจาก

เหตุภัยพิบัต ิ

5. สิ่งท่ีนําสง 

     แผนดําเนินงานตอเนื่องของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางนอย 1แผน รวมถึงมีการจัดซอมแผน

สํารองอยางนอยปละ1ครั้ง พรอมสรุปผลรายงานการ

ซอมแผนและการปรับปรุงแผน 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     ธุรกรรมหลักของสํานักงานประกันสังคมสามารถ

ใหบริการไดอยางตอเนื่องเม่ือไดรับผลกระทบจากเหตุ

ภัยพิบัต ิ

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    จัดทํารายงานการซักซอมแผนและการปรับปรุง

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

     สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

     การจัดทําแผนการดําเนินงานตอเนื่องและมีการ

ซักซอมในแตละแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

     การไมมีการซักซอมตามแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 4 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 1.1.2 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

5 ป ตั้งแต ม.ค.59 – ธ.ค.63 

        โดยเริ่มจัดทําแผนครั้งแรกในเดือนมกราคม 

2560 และมีการซอมแผนพรอมจัดทํารายงานการซอม

แผนและปรับปรุงแผนครั้งแรกภายในธันวาคม 2560 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

     1,000,000 บาทตอป 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 5 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 1.2.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการดําเนนิการจัดทํามาตรฐาน 

หอง Data center สูระบบ ISO 27001 

 

 

 

2.1 สนับสนนุ ยุทธศาสตร  1 

     ยกระดับ โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให

มีเสถียรภาพ  

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 1.2 Service Availability > 99.9% 

     (ได และคงระบบ ISO 27001:2013 Certificate ทุกป       

โดยมกีารตรวจพบความไมสอดคลองหลัก Major problem      

หลังการ Auditเปน ศูนย  และมีการจัดทําแผนแกไขความ    

ไมสอดคลองระดับรอง Minor problem ทุกแผน (100%)) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

    1.2 Strengthening IT Security  

3.1ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

        เพ่ือยกมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยของ

หอง Data centerท้ัง 2 แหงสูมาตรฐานสากล และ

เพ่ิมความเชื่อม่ันความนาเชื่อถือในการใหบริการ

ภาครัฐของสํานักงานประกันสังคม 

 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

       หอง Data center ท่ีใชอยูในปจจุบันมีการดําเนินการ

จัดทํา ISO 27001:2013 เฉพาะหองอุปกรณเครือขายซ่ึง

ยังไมครอบคลุมทุกสวนของหอง Data Center เชน หอง

วางเครื่องแมขาย (Server) และอุปกรณจัดเก็บขอมูล 

(Storage)  

4. วัตถุประสงค 

    เพ่ือใหทุกสวนของหอง Data center ท้ัง 2 แหง 

ของสํานักงานประกันสังคมมีความม่ันคงปลอดภัย

และเปนไปตามมาตรฐานเทคนิค TIA 942 และ 

ISO 27001:2013 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    หอง ทุกสวนของ DATA  CENTER ท้ัง 2 แหงไดติดตั้ง 

ปรับปรุงเทคนิคและกระบวนการทํางานตามมาตรฐาน   

ISO 27001:2013 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    หอง Data  center ของ สํานักงานประกันสังคม

มี ค ว า ม ม่ั น ค ง ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ เ ป น ไ ป ต า ม

มาตรฐานสากล 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ   

    ไ ด  แ ล ะ ค ง ร ะ บ บ  ISO 27001 Certificate ทุ ก ป           

โดยมี Major problem หลังการ Audit เปน ศูนย และ    

มีการจัดทําแผนแกไข Minor problem ทุกแผน (100%) 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

   กลุมงานบริหารเครือขายสื่อสารและความม่ันคงคอมพิวเตอร 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 6 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 1.2.1 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ   

     ห อ ง  DATA center ท้ั ง  2 แห ง ไ ด ติ ด ตั้ ง 

ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น                

ISO 27001:2013 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

1. การไมแกไข สิ่งไมสอดคลองระดับหลัก           

(Major problem)  

2. การไมทําแผนและปฎิบัติตามแผนในการแกไข   

ความไมสอดคลองระดับรอง  (Minor problem) 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

          12 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - มิ.ย. 60  

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

       3,000,000 บาท 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 7 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 1.2.2 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบการรักษาความปลอดภัย 

ในระบบสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคม 

 

 

  

2.1 สนับสนนุ ยุทธศาสตร  1 

     ยกระดับ โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

เสถียรภาพ   

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 1.2 Service Availability > 99.9%    

     (รายงานการวิเคราะหการไหลเขาออกของขอมูลและการใชงาน

ผานอินเทอรเน็ต) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

       1.2 Strengthening IT Security 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ 

ของโครงการ 

       ก า ร มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึ น ใ น ก า ร

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานไอทีในปจจุบัน 

จึงตองมีการปองกันการถูกโจมตีและภัยคุกคาม

ใหมๆ จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของระบบรักษาความปลอดภัยในปจจุบันให

ทันสมัย 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

        ขาดเครื่องมือในการวิเคราะหการไหลเขาออกของ

ขอมูลในระบบ (flow analysis) และการวิเคราะหความเสี่ยง

ดาน IT security ระดับ web application 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปองกันภัยคุกคามจากผูไมหวังดีตอ

ระบบWeb applicationซ่ึงสามารถทํา

ให ร ะบบได รั บความ เสี ยหายหรื อ

สามารถนําขอมูลความลับออกไปทําให

อาจไดรับความเสียหาย 

2. จัดหาเครื่องมือเพ่ือวิเคราะหการไหล

ขอมูล  การใชงาน internet   โอกาสติด 

malware ของเครื่องแมเครือขายและ

ลูกขายของสํานักงานและการโจมตีหรือ

ถูกโจมตีของเครือขาย 

3. สนับสนุนการใชงานระบบงานใหม ๆ 

และรวมถึงขอมูลท่ีเปน Big Data 

 

5. สิ่งท่ีนําสง 

1. ระบบการบริหารจัดการขอมูล (Flow Analysis)   

2. Web Application Firewall 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 8 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 1.2.2 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     สามารถวิเคราะหการใชงาน การไหลเขา

ออกของขอมูลและมีการปองกันความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึนจากระดับnetwork สูระดับ web 

application 

 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    สามารถจัดทํารายงานวิเคราะหการไหลเขาออกของขอมูล

และความเสี่ยงตอระบบสารสนเทศจากการใชงานผาน

อินเตอรเน็ต 

 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

     กลุมงานบริหารเครือขายสื่อสารและความม่ันคงคอมพิวเตอร 

 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

     ติดตั้ง 

1. ระบบการบริหารจัดการขอมูล 

(Flow Analysis)   

2. Web Application Firewall 

(WAF) 

 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

       เม่ือมีการติดตั้งระบบแลวตองมีการบริหารจัดการ

ระบบและจัดทํารายงานและการวิเคราะหทุกเดือนเพ่ือปรับ

แตงตั้งการตั้งคาตางๆระบบใหเหมาะสมตามนโยบาย IT 

Security อยูเสมอ 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

12 เดือน ตั้งแต ม.ค.61 – ธ.ค.61 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

       20,000,000 บาท 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 9 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

บทท่ี 2 

แผนปฏิบัติการ ของ โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับ การบริหารจัดการขอมูล 
 

ในยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับ การบริหารจัดการขอมูล มี 5 มาตรการขับเคลื่อน และ  

5 แผนปฏิบัติการ (โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร) ดังนี้ 

 

มาตรการขับเคล่ือน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

2.1 Single view of 

customer 

2.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางลูกคา (Customer Base) 

2.2 Data Integration 

and  Exchange 

2.2.1 โครงการบูรณาการขอมูลภายใน สปส. (Internal ODS) 

2.2.2 โครงการบูรณาการขอมูลภายนอก สปส. (External ODS) 

23  Decision Support 

System 
2.3.1 โครงการบูรณาการคลังขอมูล และบิ๊กดาตาองคกร 

2.3.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

โดยไดมีการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการของแตละโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดังตอไปนี้ 

 

 
 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 1 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.1.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางลูกคา 

(Customer Base) 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 2 

     ยกระดับ การบริหารจัดการขอมูล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 2.1 มีระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุม

ผูประกันตน นายจาง สถานพยาบาล และ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

      (จํานวนชุดขอมูลใน customer base เพ่ิมข้ึน) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     2.1 Single view of customer 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      ปจจุบันลูกคา (อาทิ นายจาง ผูประกันตน)      

ถูกจัดเก็บชุดขอมูล แยกระบบ แยกฐานขอมูลกัน ซ่ึง

ผลท่ีตามมาก็คือ กรณีผูประกันตนโอนยายจาก

มาตราหนึ่ง ไปอีกมาตราหนึ่ง กลายเปนมีขอมูล

ผูประกันตนอยู 2 แหลงขอมูล ซ่ึงเกิดความซํ้าซอน

ของขอมูล และ ยากตอการควบคุมความถูกตอง และ

ความสอดคลองของขอมูล 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

      มี จํ า น ว น ชุ ด ข อ มู ล ลู ก ค า   (อ า ทิ  น า ย จ า ง 

ผูประกันตน) ถูกจัดเก็บบนฐานขอมูล แยกตามแตละ

มาตราของกองทุนประกันสังคม 

 

 

4. วัตถุประสงค 

     เพ่ือใหสามารถติดตามสถานะของลูกคา (อาทิ 

ผูประกันตน, นายจาง) ไดตลอดวงจรชีวิต  

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การติดตั้งระบบฐานขอมูลกลางลูกคา   

     (Customer base) 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

   ขอมูลลูกคา (อาทิ ผูประกันตน, นายจาง) ถูกตอง 

และไมซํ้าซอน 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    สามารถติดตั้งระบบไดตามแผน 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทุกๆหนวยงานในสปส. 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ก ล า ง ลู ก ค า 

(Customer Base) 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

      ตองมีการวิเคราะหและแยกแยะขอมูลลูกคาเฉพาะ

ในสวนท่ีเปน  master data ออกมาดําเนินจัดเก็บบน 

customer base เทานั้น โดยในสวนของ transaction 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 2 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.1.1 

2. ยายชุดขอมูลลูกคาจากฐานขอมูลเดิม มายัง 

ระบบฐานขอมูลกลางลูกค า  (Customer 

Base) เฉพาะสวนท่ีเปน master data เทานั้น 

3. เชื่อมตอ  (interface) ขอมูล ท่ี มิใช  master 

data ในส วนของขอมูลลูกค า  ส งกลับไป

จัดเก็บยังระบบงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการ

กิจกรรมเฉพาะเรื่องนั้นๆตอไป  

/operation data ให ยั งคงจั ด เ ก็บไว ท่ี ระบบงาน ท่ี

เก่ียวของ 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         9 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - มี.ค. 60  

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                 30,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)          1 อัตรา 

        - Business Analyst               1 อัตรา 

        - System Analyst                 1 อัตรา 

        - Developer                        5 อัตรา 

 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

                  ซอฟตแวร แลว 

 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 3 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.2.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการบูรณาการขอมูลภายใน สปส.  

(Internal ODS) 

 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 2 

      ยกระดับ การบริหารจัดการขอมูล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 2 . 1  มี ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ท่ี ค ร อ บ ค ลุ ม

ผูประกันตน นายจาง สถานพยาบาล และ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

       (จํานวนชุดขอมูลท่ีสามารถแลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงขอมูล

ระหวางหนวยงานเพ่ิมข้ึน) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     2.2 Data Integration and Exchange 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      ปจจุบันระบบภายใน สปส. มีการพัฒนาระบบ

เปนลักษณะ Silo-Oriented Architecture ดังนั้น

ขอมูลจึงถูกจัดเก็บแยกตามระบบๆ ซ่ึงยากตอการนํา

ขอมูลเหลานั้นมาแลกเปลี่ยนกันภายใน สปส. 

 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

      มีจํานวนระบบงานในสํานักงานประกันสังคม 

จํานวนมาก บางสวนอยูบนระบบ Mainframe และ 

บางสวนอยูบนระบบ Web-based  

4. วัตถุประสงค 

    เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูล

ภายใน สปส. 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การติดตั้งระบบฐานขอมูล Internal ODS 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    ทุกหนวยงานใน สปส. สามารถใชงานและ

แลก เปลี่ ย น ข อ มู ล กั น ได อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว แล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    สามารถติดตั้ งระบบไดตามแผน และเ กิดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลกันภายใน สปส. ผานระบบฐานขอมูล 

Internal ODS 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 4 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.2.1 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พัฒนาระบบฐานขอมูล Internal ODS 

2. นําชุดขอมูลท่ีตองการแลกเปลี่ยน มาวางบน 

ระบบฐานขอมูล Internal ODS 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

      ตองมีการวิเคราะหขอมูลแตละประเภท วาแตละ

ขอมูลมีความถ่ี ท่ีจะนําเขามาไวใน ODS ดวยความถ่ีเปน

อยางไร อาทิ รายวัน, รายเดือน, รายไตรมาส เปนตน 

เพ่ือท่ีจะไดสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ

ขอมูล, ตรงตอความตองการ รวมท้ังเกิดประโยชนและ

สามารถนําไปใชงานไดจริง 

 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         12 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - มิ.ย. 60  

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                 40,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)            1 อัตรา 

        - Business Analyst                 2 อัตรา 

        - System Analyst                   2 อัตรา 

        - Developer                          5 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 5 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.2.2 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการ บูรณาการขอมูลภายนอก สปส. 

(External ODS) 

 

 

2.1 สนับสนนุ ยุทธศาสตรท่ี 2 

      ยกระดับ การบริหารจัดการขอมูล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  

     KPI 2. 1 มี ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ท่ี ค ร อ บ ค ลุ ม

ผูประกันตน นายจ าง  สถานพยาบาล และ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

(จํานวนชุดขอมูลท่ีสามารถแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงขอมูล

กับหนวยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     2.2 Data Integration and Exchange 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      ปจจุบันระบบภายใน สปส. มีการพัฒนาระบบ

เปนลักษณะ Silo-Oriented Architecture ดังนั้น

ขอมูลจึงถูกจัดเก็บแยกตามระบบๆ ซ่ึงยากตอการนํา

ขอมูลเหลานั้นมาแลกเปลี่ยนกันท้ังภายในและ

ภายนอก สปส. 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

      มีจํานวนระบบงานในสํานักงานประกันสังคม

จํานวนมาก บางสวนอยูบนระบบ Mainframe และ 

บางสวนอยูบนระบบ Web-based  

 

4. วัตถุประสงค 

    เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูล

ภายนอก สปส. 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การติดตั้งระบบฐานขอมูล External ODS 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    สปส. สามารถใชงานและแลกเปลี่ยนขอมูลกันกับ

ห น ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ไ ด อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    สามารถติดตั้ งระบบไดตามแผน และเ กิดการ

แลกเปลี่ ยนขอ มูล กับภายนอก สปส . ผ านระบบ

ฐานขอมูล External ODS 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พัฒนาระบบฐานขอมูล External ODS 

1.1  เฟส 1 : ODS เพ่ือนายจาง 

1.2  เฟส 2 : ODS เพ่ือผูประกันตน 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 6 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.2.2 

1.3  เฟส 3 : ODS เพ่ือโรงพยาบาล 

1.4  เฟส 4 : ODS เ พ่ือหน วยงานภาครั ฐ    

และเอกชน 

2. นําชุดขอมูลท่ีตองการแลกเปลี่ยน มาวางบน 

ระบบฐานขอมูล External ODS 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         24 เดือน  ตั้งแต มิ.ย. 59 - มิ.ย. 61 

      - เฟส 1 :    9 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - มี.ค. 60 

      - เฟส 2 :    9 เดือน  ตั้งแต ต.ค. 59 - มิ.ย. 60 

      - เฟส 3 :    6 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 60 - ธ.ค. 60 

       - เฟส 4 :  18 เดือน  ตั้งแต ม.ค. 60 - มิ.ย. 61 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                  90,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)      1 อัตรา 

        - Business Analyst           2 อัตรา 

        - System Analyst             2 อัตรา 

        - Developer                   10 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 7 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.3.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการบูรณาการคลังขอมูล และบ๊ิกดาตาองคกร 

 

  

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 2 

      ยกระดับ การบริหารจัดการขอมูล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 2. 1 มี ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ท่ี ค ร อ บ ค ลุ ม

ผูประกันตน นายจ าง  สถานพยาบาล และ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

(จํานวนชุดขอมูลท่ีถูกประมวลผลในระบบหคลังขอมูล

และบ๊ิกดาตาระดับองคกรเพ่ิมข้ึน) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     2.3 Decision Support System 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

        ปจจุบัน สปส. ไมมีขอมูลในเชิงวิเคราะหและ

ตัดสินใจอันเนื่องจากขาดการบูรณาการขอมูลใน

องคกร และไมมีคลังขอมูลองคกร 

 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

       ไมมีการบูรณาการขอมูลองคกรอยางเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ 

 

4. วัตถุประสงค 

     พัฒนาคลังขอมูลและบิ๊กดาตาระดับองคกร 

สําหรับรวบรวมและสรุปขอมูลท่ีจําเปนตอการ

วิเคราะหและตัดสินใจ 

5. สิ่งท่ีนําสง 

     การติดตั้งคลังขอมูลและบิ๊กดาตาระดับองคกร 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    สามารถนําขอมูลในคลังขอมูลไปทําการวิเคราะห

และตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการ สปส. ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

     สามารถติดตั้งระบบไดตามแผน และมีการนําเขา

ขอมูล/ประมวลผลขอมูลบนระบบคลังขอมูล 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

   สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พัฒนาคลังขอมูลและบิ๊กดาตาระดับ

องคกร 

2. นําเขาขอมูล/ประมวลผลขอมูลในรูปแบบ

ท่ีพรอมจะนําไปวิเคราะหตอ 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

       ตองมีการวิเคราะหและทําเขาใจขอมูลในภาพรวมระดับ

องคกร กอนท่ีจะดําเนินการออกแบบและพัฒนา เพ่ือจะได

เกิดภาพขอมูลในระดับองคกร มิใชหนวยงานใดเฉพาะเจาะจง 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 8 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.3.1 

11.  ระยะเวลา กําหนดเริ่มตน – สิ้นสุด 

       18 เดือน  ตั้งแต ม.ค. 61 - มิ.ย. 62 

 

 

 

 

12. ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ท่ี ต อ ง ก า ร 

12.1 งบประมาณ:                        150,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูเชี่ยวชาญดานขอมูลและบิ๊กดาตา   2 อัตรา 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)                 1 อัตรา 

        - Business Analyst                      3 อัตรา 

        - System Analyst                        5 อัตรา 

        - Developer                              10 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 9 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.3.2 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 2 

     ยกระดับ การบริหารจัดการขอมูล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

      KPI 2.1 มีระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมผูประกันตน 

นายจาง สถานพยาบาล และหนวยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

(จํานวนรายงาน/ขอมูลท่ีผานการประมวลผลและพรอมสําหรับ

สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ิมข้ึน) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     2.3 Decision Support System 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ 

ของโครงการ 

      ปจจุบัน สปส. ไมมีขอมูลในเชิงวิเคราะห

และตัดสินใจอันเนื่องจากขาดการบูรณาการ

ขอมูลในองคกร และไม มีคลังขอมูลองคกร        

ซ่ึงสงผลตอเนื่องใหไม มีระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 

 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

      ไมมีระบบสนันสนุนการตัดสินใจ 

 

 

4. วัตถุประสงค 

    พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดย

อาศัยขอมูลท่ีอยูในคลังขอมูลองคกร 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    ผูบริหาร สปส. มีขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและ

ตัดสิน ใจ ใน เชิ งบริหารจัดการองคกร ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    สามารถติดตั้งระบบไดตามแผน และมีจํานวนรายงาน/

ขอมูลท่ีผานการประมวลผลและพรอมสําหรับสนับสนุนการ

ตัดสินใจ  

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 10 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 2.3.2 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดย

เชื่อมโยงขอมูลจากคลังขอมูลองคกร 

2. พัฒนารายงาน/ชุดขอ มูล เ พ่ือการ

วิเคราะหและตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

      พิจารณาความเหมาะสมของ tool ท่ีจะนํามาใชงาน

สําหรับขอมูลและวัตถุประสงคการใชงานแตละประเภทให

เหมาะสม เพราะแตละ tool ท่ีความสามารถและเหมาะสม

ตอการใชงานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นมีความเปนไปไดท่ีจะมี 

analytic tool มากกวา 1 ประเภทในองคกร 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         12 เดือน  ตั้งแต ม.ค. 62 - ธ.ค. 62 

 

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                         25,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)               1 อัตรา 

        - Business Analyst                    1 อัตรา 

        - System Analyst                      1 อัตรา 

        - Developer                             5 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

                  ซอฟตแวร แลว  

 

 

 

 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 11 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

บทท่ี 3 

แผนปฏิบัติการ ของ โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service 
 

ในยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service มี 5 มาตรการขับเคลื่อน และ  

8 แผนปฏิบัติการ (โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร) ดังนี้ 

 

มาตรการขับเคล่ือน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

3.1 Mainframe Migration 3.1.1 โครงการยายระบบ Mainframe ไปสูระบบ Web-based 

3.2 e-Self Service 

Implementation 

3.2.1 โครงการ พัฒนาระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง  

        (Single e-User Account and Single Sign-on) 

3.2.2 โครงการ e-Self Service สําหรับนายจางและผูประกันตน 

3.3 e-Channel 

Improvement 

3.3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Website 

3.3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Mobile 

3.3.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง IVR 

3.4 Wealth Management 

Improvement 

3.4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารการลงทุน 

3.5 ERP implementation 3.5.1 โครงการพัฒนาระบบ ERP 

 

โดยไดมีการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการของแตละโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับ

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 
 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 1 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.1.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการยายระบบ Mainframe 

ไปสูระบบ Web-based 

 

 

 

 

2.1 สนับสนนุ ยุทธศาสตรท่ี 3 

      ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

      KPI 3.1 จํานวนบริการ e-Self Service              

ท่ีพัฒนาข้ึนตามแผนงานท่ีกําหนด 

      (ระบบงานบน Mainframe ลดลง) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

      3.1 Mainframe Migration 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      ร ะ บ บ  Mainframe ท่ี ใ ช ง า น อ ยู ป จ จุ บั น              

มี ค า ใ ช จ า ย ใ นก า ร บํ า รุ ง รั กษ า ท่ี ค อน ข า ง สู ง             

เปนเทคโนโลยีท่ีปด ซ่ึงสงผลใหการพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบงานทําไดชา และสิ่งท่ีเปนความทาทายสูงสุด  

ก็คือ การเชื่อมโยงเขากับระบบงานอ่ืนๆทําไดยาก 

รวมท้ังเปนอุปสรรคในการท่ีจะยกระดับการใหบริการ

สู e-Self Service 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

       มี 9 ระบบงานหลักท่ีจะคงทํางานอยูบนระบบ 

Mainframe ไดแก  

           - ระบบทะเบียนนายจางและผูประกันตน 

           - ระบบเงินสมทบ 

          - ระบบบริการทางการแพทย 

          - ระบบตรวจสอบ 

          - ระบบนิติการ 

          - ระบบประโยชนทดแทน 

          - ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 

          - ระบบบัญช ี

          - ระบบแผนท่ีขอมูล 

4. วัตถุประสงค 

    เพ่ือลดอุปสรรคการเชื่อมโยงระบบงานเขาหากัน 

และเ พ่ือใหก าวไปสู การใหบริการแบบ  e-Self 

Service อยางเต็มรูปแบบ 

5. สิ่งท่ีนําสง 

1. ท้ัง 9 ระบบงานบน Mainframe  ถูกพัฒนา 

ปรับปรุง และติดตั้งอยูบนระบบ Web-based  

2. สงมอบ Application Monitoring Tool  เพ่ือ

ใช monitor การทํางานของระบบ  เนื่องจาก

ระบบเหลานี้ถือเปน core business ของ สปส. 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    ลดคาใชจายการบํารุงรักษา,  งายตอการเชื่อมโยง

ระบบเขาหากัน และ ระบบมีความยืดหยุนตอการ

ปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลง 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    สามารถยายท้ัง 9 ระบบงานบน Mainframe ไปยัง

ระบบ Web-based,แลวเสร็จไดตามแผน และสามารถ

นําออกใชงานไดอยางถูกตองและครบถวน 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 2 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.1.1 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทุกหนวยงานในสํานักงานประกันสังคม 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห  gap ร ะ ห ว า ง 

Mainframe และ Web-based 

      เ พ่ื อ พัฒนา /ปรั บปรุ ง ร ะบบ ให มี ค ว าม

สอดคลอง และเปนปจจุบัน  

2. ประเมิน Key changes ระหวาง Mainframe 

และ Web-based  

      เพ่ือสื่อสารกับทุกๆหนวยงานใน สปส. ใหได

รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง  

3. จัดเตรียม Hardware และทําการทดสอบ

ประสิทธิภาพของ Hardware 

4. ทําการทดสอบ UAT กับผูใชงาน เพ่ือใหม่ันใจ

วาถูกตองและครบถวน 

5. จัดทําแผน Data Migration รวมท้ังทดสอบ

และซักซอมใหม่ันใจ 

6. กํ า หนดแผน  Rollout / Rollback  และ

ดําเนินการตามแผน 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

1. Key success factor ของโครงการนี้ คือการ

สื่อสารอยางใกลชิดระหวาง IT และ End-Users  

รวมท้ังการมีสวนรวม และรวมแรงรวมใจของ

บุคลากรทุกภาคสวนใน สปส.  

2. การวางแผนงานอยางละเอียดและครบถวน 

เพ่ือสะทอนใหเห็นเนื้องานท้ังหมด ซ่ึงจะทําให

งานไมตกหลนและสามารถติดตามงานไดอยาง

ใกลชิด 

3. ผู บ ริ ห า ร ให คว ามสํ า คัญ  ติ ดต ามผลการ

ปฎิบัติงานอยางใกลชิด และชวยตัดสินใจใน

กรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึน 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         30 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - ธ.ค. 61  

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                850,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

       - ผูเชี่ยวชาญดานการยาย Mainframe     2 อัตรา 

       - ผูจัดการโครงการ (PM)                      3 อัตรา 

       - Business Analyst                           5 อัตรา 

       - System Analyst                             5 อัตรา 

       - Developer                                   50 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 3 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.2.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนาระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง 

(Single e-User Account and Single Sign-on) 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 3  

     ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 3.2 จํานวนผูใชบริการผานชองทาง e-Self 

Service 

     (ติดตั้งระบบ Single Sign On สําเร็จ) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     3.2 e-Self Service Implementation 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

     ปจจุบัน ลูกคาของสํานักงานประกันสังคมถูก

แยกตามมาตราตางๆ ซ่ึงระบบท่ีรองรับก็อยูแยกกัน  

แตแนวทางท่ีเรากําลังจะพัฒนาไปสู Single View of 

Customer ซ่ึงระบบหลังบานจะตองมีขอมูลเชื่อมโยง

กันหมดในลูกคาแตละคน การ sign-on เขาระบบจึง

จําเปนจะตองรวมศูนยไว ท่ี เดียวเพ่ือการบริหาร

จัดการ account ท่ีมีประสิทธิภาพและการรักษา

ความปลอดภัยท่ีสามารถดูประวัติการเขาใชระบบได

ทุกระบบท่ีมีความเชื่อมโยงตอเนื่องกันดวย 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

      ถึงแมในปจจุบันอาจจะยังมีผูเขาใชงานระบบทาง 

online หรือทาง Web ไมมากนัก  แตหลังจากท่ีการ

พัฒนา ไปสู  e-Self Service ท่ี เ ป น  Single View of 

Customer แลวเสร็จ ปริมาณ traffic ท่ีผูใชจะ log-in 

เขาสูระบบจะเติบโตแบบกาวกระโดด 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

    เพ่ือใหผูใชมีประสบการณในการใชงานระบบท่ีดี

แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ น ว ท า ง  e-Self Service                

ท่ีสํานักงานประกันสังคมกําลังจะพัฒนาไปสู Digital 

SSO 

5. สิ่งท่ีนําสง 

   การ implement ระบบ single sign on 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประสบการณการใชงานของผูใชท่ีดี ไมตอง

คอยจํา password แยกกันในแตละระบบ 

เชน มาตรา 33, 39 หรืออ่ืนๆ ในอนาคต 

2. หลังจาก login ผานแลว สามารถจะเขาไปดู

ขอมูลหรือทํารายการท่ีผูใชมีสิทธิ์ไดท้ังหมด 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

1. สามารถติดตั้งระบบ single sign on ใหใชงาน

ไดครบทุกระบบงานของลูกค าสํ านั กงาน

ประกันสังคม ท้ังนายจางและผูประกันตน 

2. ผู ใ ช ง า น ร ะ บ บ ท้ั ง ห ม ด ข อ ง สํ า นั ก ง า น

ประ กันสั ง คม  ส ามา รถ  login ด ว ย  user 

account เดียวกันในทุกชองทาง และสามารถ

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 4 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.2.1 

ไมตองคอยมา log out และ log in ใหม    

ทุกครั้ง 

3. ลดจํานวน incident และแรงงานในการ

แกปญหา log in ใหทีม Help Desk และ

ฝายสนับสนุน IT เนื่องมาจากการลดจํานวน 

user ID และ password ของผูใช 

 

เขาถึงทุกระบบของสํานักงานประกันสังคม      

ท่ีผูใชมีสิทธิ์จะเขาถึง 

3. มีระบบ Hot Stand-by เพ่ือรองรับในกรณีท่ี 

Server ตั วหลัก มีปญหา Server ตั วสํ ารอง

จะตองเขามารองรับการทํางานไดทันที 

4. มีระบบสํารองขอมูล LDAP ท้ังหมดเก็บไว ท่ี 

DRC 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมงานบริหารเครือขายสื่อสารและความม่ันคงคอมพิวเตอร) 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

    ติดตั้งระบบ Single Sign On และเชื่อมโยงเขา

กับระบบท้ังหมดท่ีอยูในยุทธศาสตรการยกระดับ

การใหบริการสู e-Self Service โดยระบบท่ีจัดหา

จะตองมี Hot Stand By Server และระบบสํารอง

ท่ี DRC ดวย 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

      ควรมีระบบรองรับในกรณีเกิดความเสียหายจาก 

hardware, network หรือการเกิดภัยพิบัติ ท้ังนี้ควรทํา 

BCP ใหครอบคลุมถึงระบบ Single Sign On ดวย 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

12 เดือน   ตั้งแต ก.ค. 59 – มิ.ย. 60 

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ                      12,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)           1 อัตรา 

        - System Analyst                 1 อัตรา 

        - System Engineer                2 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

               ซอฟตแวร แลว 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 5 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.2.2 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการ e-Self Service  

สําหรับนายจางและผูประกันตน 

 

2.1 สนับสนนุ ยุทธศาสตรท่ี 3  

     ยกระดับการใหบริการสู e-Self Service 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 3.2 จํ านวน ผู ใชบริ การผ านช องทาง  e-Self 

Service 

(ลูกคาทํารายการผานระบบ e-Self Service มากข้ึนอยางตอเน่ือง

ใน 2-3 ปแรกหลังจากประกาศใชระบบ และมาทํารายการ           

ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตางๆ ลดลง) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     3.2 e-Self Service Implementation 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ 

ของโครงการ 

1. ปจจุบันการติดตอระหวางนายจาง

และสํานักงานประกันสังคม จะตองทํา

ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตางๆ โดยใน    

ครั้ งแรก การข้ึนทะเบียนนายจาง            

ตัวนายจางจะตองมาดําเนินการดวย

ตัวเอง หลังจากนั้นหากมีการเพ่ิมลด 

หรือชําระเงินสมทบ สามารถจะให

พนักงานบริษัทฯ ดําเนินการแทนได 

แตก็ตองมาท่ีสํานักงานประกันสังคม 

2. การติดตอของผูประกันตนในบาง

มาตรา ก็ยั ง จะต อ งมาติ ดต อ ถึ ง ท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีตางๆ ดวยตนเอง 

3. ถึงแมวาในขณะนี้ ลูกคาสามารถจะ

ดําเนินการจายเงินสมทบผานธนาคาร

หรือ counter service ตางๆ ไดแลว 

แตก็ยังไมเปนท่ีนิยม เนื่องจากการมา

ทํารายการท่ีสํานักงานฯ สามารถจะ

ดําเนินการเรื่องอ่ืนไปดวยได เชน การ

เบิกทันตกรรม, สงเคราะหบุตร ฯลฯ 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

     จาํนวนรายการอยางนอย 70-80% เกิดข้ึนท่ีสํานักงานเขต

พ้ืนท่ี ถึงแมวาการจายเงินสมทบจะสามารถทําผานธนาคาร

หรือ counter services ตางๆ ก็ตาม 

 

 

 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 6 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.2.2 

4. หากเราสามารถมีระบบท่ีอํานวยความ

สะดวกแกลูกคาไดครบถวน  ไมตองมี

การเดินทางมาท่ีสํานักงานฯ และ

สามารถจะดําเนินการดวยตัวเองจากท่ี

ใดหรือเ ม่ือไหร ก็ ได  ก็จะเปนการ

ยกระดับการอํานวยความสะดวกแก

ลูกคาของสํานักงานประกันสังคมอยาง

มาก ท้ังยังชวยลดความแออัดในชวง 

peak เชนวันท่ี 15 ของทุกเดือนท่ีเปน

วันสุดทายในการนําสงเงินสมทบของ

แตละเดือนอีกดวย 

5. เ พ่ือเปนการรองรับการเ ติบโตใน

อนาคต ซ่ึงสํานักงานประกันสังคม

อาจจะตองดูแลลูกคามากข้ึน เชน 

จากการเปดเสรี AEC หรือการออก

กองทุนมาตราใหมๆ ซ่ึงอาจจะเปนท่ี

สนใจของประชาชนท่ัวไป 

6. นอกจากนี้ ยังเปนการรองรับ ICT EGA 

(2559-2561) ใ น ร ะ ดั บ สู ง สุ ด  คื อ 

ร ะบ บก า ร ให บ ริ ก า ร สั ง คม แบ บ     

บูรณาการในเชิงรุก (Integrated and 

Proactive Social Service) อีกดวย 

4. วัตถุประสงค 

1. เ พ่ื อ ใ ห ลู ก ค า ข อ ง สํ า นั ก ง า น

ประกันสังคม มีระบบท่ีลูกคาสามารถ

จะทํารายการไดดวยตนเองโดยไมตอง

เดินทางมาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตางๆ 

2. เพ่ือยกระดับการใหบริการลูกคาของ

สํานักงานประกันสังคม ใหเปน Single 

View of Customer  ลูกคาสามารถดู

หรือทํารายการกับกองทุนฯ ทุกมาตรา

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การติดตั้ งระบบ e-Self Service สําหรับนายจางและ

ผูประกันตน 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 7 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.2.2 

ท่ีเปนสมาชิก และเก็บประวัติไวตลอด

ชวีิตการทํางาน 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ลูกคาสามารถทํารายการไดดวยตัวเอง 

ไม ต อ ง เ ดิ นท า งม า ทํ า ร า ยก า ร ท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีตางๆ ไมวาจะเปน

การจายเบี้ยสมทบหรือการ claim 

2. ลูกคาสามารถเห็น port ท้ังหมดของ

ตัวเอง รวมท้ังประวัติตั้งแตเริ่มเปน

สมาชิก 

3. สปส. มีขอมูลภาพรวมของลูกคาแตละ

คน แตละบริษัท เพ่ือเสนอกองทุนหรือ

ผลิตภัณฑใหมไดตรงความตองการใน

อนาคต 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

1. สามารถติดตั้งระบบไดตามแผน และระบบใชงาน

สะดวกรวดเร็ว มีความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล 

รองรับการขยายตัวของผูใชในอนาคตได มิฉะนั้นลูกคา

จะไมใชระบบนี้เลย 

2. จํานวนลูกค า ท่ี ใช งานผ านระบบ e-Self Service 

เ พ่ิม ข้ึนอย างต อเนื่ องจนสามารถลด load จาก

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม 

3. ลูกคาคิดถึง e-Self Service เปนสิ่ งแรกในการใช

บริการจาก สปส. 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝายพัฒนาระบบฯ) 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พัฒนา ร ะบบ  e-Self Service สํ า ห รั บ

นายจางและผูประกันตน ท้ังในรูปแบบ 

Web Site และ Mobile Application 

a. เ ฟส  1 กา ร ข้ึนทะ เบี ยน  กา ร

จ า ย เ งิ น ส ม ท บ  ก า ร แ จ ง

เปลี่ยนแปลง การสอบถามขอมูล 

และ FAQ 

b. เฟส 2 E-claim 

2. ประสานงานกับโครงการท่ีเ ก่ียวของใน

ยุทธศาสตรการยกระดับการบริหารจัดการ

ขอมูล โดยระบบ e-Self Service ท้ังของ

นายจางและผูประกันตนจะตองใชขอมูล

จากระบบ ODS ตางๆ 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

1. review ขอกําหนดหรือกฏตางๆ วากิจกรรมใดท่ี

ตองการเอกสารตัวจริงและจะตองใหลูกคา

เดินทางมาท่ี สปส. วาสามารถจะแกกฎเหลานี้ได

หรือไม ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถดําเนินการสงเอกสาร

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได 

2. ระบบจะใชงานได ขอมูล ODS และ Channel 

จะตองพรอมเชนกัน 

3. ตองออกแบบ user interface ใหใชงานไดงาย

สําหรับบุคคนท่ัวไป  และทดสอบจนมีความ

ถูกตอง เชื่อถือได รวดเร็วกอนจะเปดใหใชงานท่ัว

ประเทศ   มิฉะนั้นลูกคาจะไมหันมาใชระบบนี้

แล ะกลั บ ไป ทํ าร ายการ ท่ี สํ านั ก งาน เขตฯ 

เหมือนเดิม  ซ่ึงการจะพยายามโนมนาวใหลูกคา

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 8 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.2.2 

3. ป ร ะ ส า น ง า น กั บ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ประสิทธิภาพชองทาง Web Site และ 

Mobile เนื่องจากท้ังสองชองทางนี้จะเปน

ชองทางหลักของระบบ e-Self Service 

กลับมาใชระบบหลังจากท่ีมีประสบการณท่ีไมดี

ตอระบบจะเปนเรื่องท่ียากมาก 

4. ควรมี campaign ในการรณรงค e-Self Service 

อยางสมํ่าเสมอจนกวาระบบนี้จะเปนท่ีรูจักกันดี

อยางท่ัวถึง 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

21 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 – มี.ค. 61 

- เฟส 1: 15 เดือน ตั้งแต ก.ค. 59 – ก.ย. 60 

- เฟส 2: 15 เดือน ตั้งแต ม.ค. 60 – มี.ค. 61 

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                175,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)             3 อัตรา 

        - Business Analyst                  4 อัตรา 

        - System Analyst                    8 อัตรา 

        - System Engineer                  3 อัตรา 

        - Developer & Tester            20 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 9 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.3.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Web Site 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 3 

     ยกระดับการใหบริการสู e-Self Service 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 3.2 จํานวนผูใชบริการผานชองทาง     

     e-Self Service 

(มี Web Site ใหมท่ีดูสวยงาม เรียบงาย ใชงานสะดวกและ

ปลอดภัยสําหรับผูประกันตนและนายจางโดยเฉพาะ) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     3.3 e-Channel Improvement 

3.1ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

1. ป จ จุ บั น  Web Site ข อ ง สํ า นั ก ง า น

ประกันสังคม 3 2www.sso.go.th นั้น เปน

การรวมกันของกิจกรรมสําหรับทุก stake 

holder  คือ มีท้ังขาวสารท่ัวไป, ประกาศ

จัดซ้ือ จัดจาง,  ประกาศรบัสมัครงาน, web 

board, web site สําหรับผูประกันตน ฯลฯ 

ซ่ึงจะดูแนน ไมนาดึงดูดใจใหลูกคาเขามาใช

งานประจํา 

2. Web site สําหรับผูประกันตนของประเทศ

สิงคโปรท่ีเราจะ benchmark ดวย  ดูเรียบ

งาย แยกออกจาก web site ของหนวยงาน

รัฐ 

3. จะตองมี channel ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ

ระบบ e-Self Service  

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

      ป ริ ม า ณ เ นื้ อ ห า แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม บ น  web 

site www.sso.go.th มีจํานวนมากและแยงความสนใจ

ซ่ึงกันและกัน 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหลูกคาของสํานักงานประกันสังคม มี

ชองทางท่ีทันสมัย นาใชงาน ในการติดตอ

และทํารายการตางๆ  ท้ังยังสะดวก รวดเร็ว 

ใชงานงาย และมีความปลอดภัยของขอมูล 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การพัฒนา Web Site สําหรับลูกคาท้ังผูประกันตน

และนายจ า งแยกออกมาจาก  web site หลั กของ

สํานักงานประกันสังคม  ซ่ึง Web Site ใหมนี้จะเปน 

platform รองรับการพัฒนาระบบงาน e-Self Service 

ดวย 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 10 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.3.1 

โ ด ย ไม ต อ ง เ ดิ นท า งม า ทํ า ร า ยกา ร ท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือเปน platform หลักในการใชงานระบบ 

e-Self Service ผ า น  Web Browser ท้ั ง

จาก เครื่ องคอมพิว เตอร , tablet หรื อ 

smart phone 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ลู ก ค า ข อ ง สํ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม               

มีชองทางในการติดตอและทํารายการตางๆ 

ท่ีรวดเร็ว สะดวกสบาย ทันสมัยและมีความ

ปลอดภัยในการใชงาน  

2. สปส. มี  platform ในการพัฒนาระบบ     

e-Self Service ซ่ึงเปนระบบสําคัญสําหรับ

การใหบริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

1. สามารถพัฒนา web site ไดตามแผน 

2. ระบบมี user interface ท่ีดู เรียบงาย ใชงาน

สะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัย และรองรับการ

ขยายตัวของผูใชในอนาคตได  

 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฝายพัฒนาระบบฯ) 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พัฒนา Web Site สําหรับผูประกันตนและ

นายจางแยกออกมาจาก web site หลักของ

สํานักงานประกันสังคม  

2. Redesign User Interface ขอ ง  Web site 

ใหมนี้ใหดูเรียบงาย นาใชงาน และจะตอง

ออกแบบตามแนวทาง Responsive Web 

Design เพ่ือใหการใชงานสะดวกสบายในทุก

อุปกรณของลูกค า  ไม ว าจะเปน เครื่ อ ง

คอมพิวเตอร notebook, โทรศัพทมือถือ

หรือ tablet 

3. เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับโครงการท่ี

เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ นม าต รก า ร  e-Self Service 

Implementation  

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

1. User Interface จะตองมีความสวยงาม นาใช 

และออกแบบตามแนวทาง Responsive Web 

Design เพ่ือใหการใชงานสะดวกสบายในทุก

อุ ป ก ร ณ ข อ ง ลู ก ค า  ไ ม ว า จ ะ เ ป น เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอร notebook, โทรศัพทมือถือหรือ 

tablet  ผูใชสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องแม

จะมีการใชงานสลับไปมาระหวางอุปกรณตางๆ 

กัน 

2. Performance และ  Response Time ต อ งดี  

ตองมีการกําหนด load test โดยใชปริมาณ 

traffic อยางนอย 2 เทาของชวง peak load      

ท่ีคํานวณไว 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 11 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.3.1 

3. ตองทํางานอยูบน infrastructure ท่ีสามารถ 

scale up เพ่ือรองรับ load ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยาง

กระทันหันได เชน การใชบริการ Cloud Service 

4. ควรทดสอบ Browser ตั วหลัก ในตลาดให

ครบถวน 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

       6 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 – ธ.ค. 59 

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                       6,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)          1 อัตรา 

        - Business Analyst               1 อัตรา 

        - System Analyst                 1 อัตรา 

        - Developer & Tester           2 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 12 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.3.2 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Mobile 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 3 

     ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

KPI 3.2 จํานวนผูใชบริการผานชองทาง  

e-Self Service 

(มี platform สําหรับการพัฒนา Application บน 

Mobile Devices)  

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

    3.3 e-Channel Improvement 

3.1ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

1. Trend เทคโนโลยีในปจจุบันกําลังมุงไปสู 

mobile platform 

2. ขณะนี้ อุปกรณ mobile ท้ัง smart phone 

และ tablet ราคาถูกมีใหเลือกหลากหลาย 

model ซ่ึงจะทําให mobile platform     

มีความแพรหลายมากยิ่งข้ึน 

3. สปส. ยังไมมี application บน mobile 

device 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

    สํานักงานประกันสังคมยังไมมี application สําหรับ 

mobile devices 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหลูกคาของสํานักงานประกันสังคม     

มีชองทางท่ีทันสมัย นาใชงาน ในการติดตอ

และทํารายการตางๆ  ท้ังยังสะดวก รวดเร็ว 

ใชงานงาย และมีความปลอดภัยของขอมูล 

โดยไมตองเดินทางมาทํารายการท่ีสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการใชงานระบบ 

e-Self Service ซ่ึงมีแนวโนมจะไดรับความ

นิยมมากข้ึนเรื่อยๆ และจะกลายเปนกระแส

หลักในอีกไมก่ีปขางหนา 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การพัฒนา mobile platform เพ่ือรองรับการพัฒนา

ระบบงาน e-Self Service 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 13 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.3.2 

1. ลูกคาของสํานักงานประกันสังคม มีชองทาง

ในการติดตอและทํารายการตางๆ ท่ีรวดเร็ว 

สะดวกสบาย ทันสมัยและมีความปลอดภัย

ในการใชงาน  

2. สปส. มี mobile platform ในการพัฒนา

ระบบ e-Self Service ซ่ึงเปนระบบสําคัญ

สําหรับการใหบริการสังคมแบบบูรณาการใน

เชิงรุก 

1. สามารถพัฒนา mobile platform ไดตามแผน 

2. มี Mobile Portal รองรับการเพ่ิม/ลด mobile 

application สําหรับบริการจากระบบ e-Self 

Service 

3. มีระบบ 2-factor Authentication เชน เสริม

ดวย OTP 

 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฝายพัฒนาระบบฯ) 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พัฒนา Mobile Portal เพ่ือรองรับ mobile 

application จากระบบ e-Self Service 

2. ติดตั้งระบบ 2-factor Authentication 

เพ่ือรองรับการทํางานท่ีตองการการพิสูจน

ตัวตนของผูใชงาน เชน การสมัครสมาชิก

ครั้งแรก, การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล 

ฯลฯ 

3. ตองดําเนินโครงการใหเสร็จตามกําหนด 

ท้ังนี้เพ่ือใหทันการพัฒนา ทดสอบและเริ่มใช

งานระบบ e-Self Service ท้ังของนายจาง

และผูประกันตน  

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

1. User Interface จะตองมีความสวยงาม นาใช 

และออกแบบตามแนวทาง Responsive Web 

Design เพ่ือใหการใชงานสะดวกสบายในทุก

อุปกรณ mobile ของลูกคา  

2. Performance และ Response Time ตองดี  

3. ตองทํางานอยูบน infrastructure ท่ีสามารถ 

scale up เพ่ือรองรับ load ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยาง

กระทันหันได เชน การใชบริการ Cloud Service 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

6 เดือน  ตั้งแต ต.ค. 59 – มี.ค. 60 

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                   10,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)                 1 อัตรา 

        - Business Analyst                      1 อัตรา 

        - System Analyst                        1 อัตรา 

        - Developer & Tester                  2 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 14 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.3.3 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง IVR 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 3  

     ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 3.2 จํานวนผูใชบริการผานชองทาง  

     e-Self Service 

(ระบบ IVR สามารถชวยลด load งานHelp Desk และฝาย

ประชาสัมพันธไดอยางมีนัยสําคัญ) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     3.3 e-Channel Improvement 

3.1ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

1. ปจจุบันการยังคงมีลูกคาโทรสอบถาม

ขอมูลตางๆ เขามาอยางสมํ่าเสมอ ท้ัง

เรื่องขาวสารตางๆ และขอมูลสวนบุคคล

ท้ังของนายจางและผูประกันตน 

2. มี ก า ร จ า ง  outsource เ พ่ื อ รั บ  Call 

เหลานี้ ซ่ึงพนักงาน Outsource ไมควร

จะ access เขาไปดูและอานขอมูลท่ีเปน

ความลับของลูกคา สปส. โดยตรง 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหลูกคาของสํานักงานประกันสังคม 

มีชองทางในการสอบถามขอมูลทาง

โทรศัพท ซ่ึงยังคงมีลูกคากลุมใหญท่ีไม

สะดวกจะติดตอเขามาทางชองทาง Web 

Site หรือ Mobile 

2. ลูกคาสามารถจะสอบถามขอมูลท่ีเปน

ความลับสวนบุคคลและใหระบบทําการ

อานใหฟงไดโดยยังมีความปลอดภัยของ

ขอมูลของตนเอง 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การติดตั้งระบบพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง IVR 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

1. สามารถติดตั้งระบบไดตามแผน 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 15 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.3.3 

1. ลู กค า ของสํ านั ก ง านประ กันสั ง คม           

มีชองทางในการสอบถามขอมูลทาง

โทรศัพท ซ่ึงยังคงมีลูกคากลุมใหญท่ีไม

สะดวกจะติดตอเขามาทางชองทาง Web 

Site หรือ Mobile 

2. ลูกคาสามารถจะสอบถามขอมูลท่ีเปน

ความลับสวนบุคคลและใหระบบทําการ

อานใหฟงไดโดยยังมีความปลอดภัยของ

ขอมูลของตนเอง 

3. สป ส .  ส าม า ร ถจ ะจ า ง  Outsource         

มาชวยในการรับ Call โดยไมตองกังวล

เรื่องการรักษาความลับของขอมูล 

2. ระบบใชงานสะดวก มีความปลอดภัย และรองรับ

การปรับเปลี่ยน menu ของ IVR ในอนาคตไดอยาง

สะดวกงายดาย  

 

 

 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฝายพัฒนาระบบฯ) 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. พัฒนาประสิทธิภาพชองทาง IVR 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

1. ออกแบบ IVR Menu ใหไมมีมากเกินไปในแตละ

ข้ันตอน 

2. จํานวน Agent ท่ีรับ Call ตองมีเ พียงพอ เ พ่ือ

ประสบการณ ท่ีดีของลูกคา ซ่ึงจะทําใหลูกคา

กลับมาใชชองทางนี้อีกในอนาคต 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

        9 เดือน  ตั้งแต ม.ค.61 – ก.ย.61 

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                       10,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)          1 อัตรา 

        - Business Analyst               1 อัตรา 

        - System Analyst                 1 อัตรา 

        - Developer & Tester           2 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 16 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.4.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารการลงทุน 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 3  

     ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 3.2 จํานวนผูใชบริการผานชองทาง  

     e-Self Service 

(ผลตอบแทนจากการลงทุนมีการเติบโตอยางตอเน่ืองจาก

ประมาณ 2% ในปท่ีผานมา ไปสู 5.5% ในป 2563) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     3.4 Wealth Management Improvement 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

1. ปจจุบันสํานักงานประกันสังคมบริหาร

เงินกองทุนโดยมีการลงทุนเฉพาะใน

ประเทศเทานั้น 

2. มี เ ป า ป ร ะ ส ง ค ใ น ก า ร เ พ่ิ ม อั ต ร า

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

3. เงินกองทุนจะเติบโตจาก 1.2 ลานลาน

บาท ไปเปน 2 ลานลานบาทในป 2563 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

1. ปจจุบันมีผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ีประมาณ 

2% 

2. เงินกองทุนจะเติบโตเปน 2 ลานลานบาทในป 2563 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสามารถบริหารผลตอบแทนของ

เงินกองทุนไดมากกวาอัตราผลตอบแทน

ในปจจุบัน  และเ งินกองทุน มีความ

ปลอดภัย 

2. เพ่ือรองรับการเติบโตของเงินกองทุนซ่ึง

จะเพ่ิมข้ึนอยางมากในชวง 5 ป 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การติดต้ังระบบเครื่องมือชวยการลงทุนท่ีรองรับท้ังงาน

ลงทุน งานกํากับ งานความเสี่ยง และงานปฏิบัติและบัญชี

เงินลงทุน  และระบบการ interface ขอมูลเพ่ือเชื่อมโยงแต

ละระบบงานใหรองรับการปฏิบัติงานของสํานักบริหารการ

ลงทุน 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     สํานักบริหารการลงทุนมีเครื่องมือในการ

บริหารเงินกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ และรองรับ

การลงทุนในตางประเทศ ซ่ึง สปส. คาดหวังจะได

อัตราผลตอบแทนการลงทุนท่ีเ พ่ิมข้ึนกวาใน

ปจจุบัน 

7. ตัวชีว้ัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    สามารถติดตั้งระบบชวยบริหารเงินลงทุนไดตามแผน 

 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 17 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.4.1 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

   สํานักบริหารการลงทุน 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. จัดหา เครื่ อง มือบริหาร เ งินลง ทุน ท่ี มี

ประสิทธิภาพและรองรับการลงทุนท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

2. ดําเนินการติดตั้งระบบบริหารเงินลงทุนท่ี

จัดหามา 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

 

 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

18 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 – ธ.ค. 60 

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                           66,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

      - ผูเชี่ยวชาญในเครื่องมือบริหารการลงทุน  5 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 18 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.5.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนาระบบ ERP 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 3  

     ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

     KPI 3.2 จํานวนผู ใชบริการผานชองทาง e-Self 

Service 

     (ติดตั้งและใชงานระบบ ERP ท่ัวท้ังองคกร) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     3.5 ERP Implementation 

3.1ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

1. ปจจุบันกระบวนการทํางาน Back Office 

ของ สปส. เชน ดานการเงิน บัญชี พัสดุ

และงานบริหารบุคคลยังคงเปนระบบ 

manual และใชโปรแกรม Excel เปน

สวนใหญ ทําใหการทํางานเปนไปไดชา

และไมมีประสิทธิภาพ 

2. ขาดระบบควบคุมภายในท่ีเปนมาตรฐาน 

3. ผูบริหารไดรับขอมูลในการตัดสินใจหรือ

วางนโยบายตางๆ ลาชา ไมทันการ 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

     สปส. ยังไมมีระบบ ERP เพ่ือชวยงาน 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เ พ่ือยกระดับระบบงาน Back Office 

ห ลั ก ข อ ง อ ง ค ก ร ข อ ง สํ า นั ก ง า น

ประกันสังคมใหเปนมาตรฐานสากล และ

ชวยลดการทํางานแบบ manual ลง 

2. เพ่ือให สปส. มีขอมูลระดับองคกรสําหรับ

การบริหาร และวางแผนองคกร  ท่ีเปน

ปจจุบันและทันตอเหตุการณ 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    การติดตั้งระบบ ERP 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีระบบจัดการงาน  Back Office ของ 

สปส. ท่ีดี ไดมาตรฐานสากล และทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    สามารถติดตั้งระบบ ERP ไดตามแผน 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 19 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.5.1 

2. เ ม่ื อ  implement เ ส ร็ จ  สปส .  จ ะ มี

กระบวนการ ทํางาน ท่ี เปน  process 

มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบไดทุก

ข้ันตอน 

3. ระบบ Back Office ท่ีดีจะชวยสนับสนุน

ระบบ Front Office ใหปฏิบัติ งานได

อยางราบรื่น ไมตองพะวงเรื่องภายใน

องคกร 

4. ชวยลดการทํางานท่ีซํ้าซอนและลดความ

ผิดพลาด เนื่องจากมีการบันทึกขอมูลเขา

ระบบเพียงครั้งเดียว ณ จุดเกิดขอมูล 

เชนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ขอมูลนี้จะ

เชื่อมโยงมายังระบบ ERP หลังบานใน

ตอนสิ้นวันหรือสิ้น period เพ่ือ process 

ตอทางดานบัญชี, งบประมาณและงาน 

Back Office อ่ืนๆ 

5. ทราบตนทุนของหนวยงาน 

6. ชวยทดแทนการทํางาน  Back Office 

แบบ manual ของพนักงาน สปส. 

 

 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    ฝายบัญชีและการเงิน 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

Scope งานของระบบ ERP ท่ีจะ implement คือ 

• module GL, AR/AP, Fixed Asset, 

Costing, พั ส ดุ แ ล ะ จั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง , 

งบประมาณ และระบบ HR 

• การ interface ขอมูลจากระบบ Front 

Office แบบ text format เ พ่ื อบั น ทึก

บัญชีเปนยอด summary ในแตละวัน 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

1. สปส. ควรจะเปนฝายปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางานใหทําตาม process มาตรฐานของ ERP  ไม

ควรแกไขกระบวนการทํางานหรือ program ให

เหมือนกับท่ี สปส. ทําอยูในปจจุบัน  มิฉะนั้น การ 

implement ระบบ ERP จะใชเวลาเกินระยะเวลา

โครงการเนื่องจากมี customization จํานวนมาก  

และ สปส. จะไมไดประโยชนจากการ implement 

ระบบ ERP เนื่องจากยังทํางานดวย process เดิม 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 20 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.5.1 

• ก า ร ป ด บั ญ ชี เ ป น ร า ย เ ดื อ น แ ล ะ             

รายไตรมาส 

      โดยข้ันตอนการ implement ระบบงาน 

ERP หลักๆ จะมีดังนี้ 

1. ติดตั้ง Hardware สําหรับโครงการ ERP 

2. Pre-Blueprint Training เพ่ือใหทีมงาน

มีความเข า ใจในระบบ ERP กอนจะ

ดําเนินการทํา Gap Analysis เพ่ือใหได 

Blueprint 

3. วางระบบ , Process หลักใหกับ สปส. 

สรุปเปน Blueprint เพ่ือ sign off 

4. Configure & Customization ต า ม 

Blueprint ท่ี sign off 

5. ทดสอบ  UAT กับผู ใช งาน เ พ่ือความ

ถูกตองครบถวนท้ัง process และผลของ

การทํางาน 

6. จัดอบรมใหพนักงานท้ัง process การ

ทํางานท่ีเปลี่ยนไป และการใชงานระบบ 

7. Data Entry/Migration 

8. ทําการทดสอบการ key รายการเสมือน

จริงจากทุกหนวยงานและสํานักงานเขต

พ้ื น ท่ี ท่ั ว ป ร ะ เท ศ พร อม กั น  โ ด ย มี  

command center และทีม help desk 

ชวยในการสั่ งการและคอยใหความ

ชวยเหลือ 

9. วางแผน Go Live  ซ่ึงอาจจะข้ึนแบบ Big 

Bang ท่ัวประเทศพรอมกัน  หรือจะข้ึน

สวนกลางแลวคอย roll out ไปภูมิภาค  

ในกรณีหลังตองเตรียมวิธีปฏิบัติงานใน

ระหวางชวง Interim ท่ียัง Go Live ไม

ครบไวดวย 

2. คว ร เ ลื อ กบ ริ ษั ท ฯ  ท่ี มี ป ร ะสบกา รณ  กา ร 

implement ระบบ  ERP ให กั บ องค ก ร ระ ดั บ 

Enterprise ท่ีมีขนาดใหญใกลเคียงกับ สปส. หรือ

ใหญกว า  และ implement ได เปนผลสํ า เร็ จ     

เปนผูดําเนินโครงการให สปส.  

3. ควรใหบริษัทท่ีมา implement ทําการวางระบบ

เผื่อไวสํ าหรับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือ 

interface ขอมูลการลงบัญชีจากระบบ Front ท่ี

เปน Web Based ท้ังจากระบบ Mainframe ท่ีจะ 

migrate ข้ึน เปน  Web, ระบบ e-Self Service 

และระบบการลงทุนตางๆ มายัง ERP   

4. ควรตั้งงบประมาณไวสําหรับแกไขระบบ ERP เม่ือ

ระบบ Front มีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพ่ิม

ประเภทรายการ ซ่ึงจะกระทบตอการลงบัญชีท่ี 

Back Office 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 21 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 3.5.1 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

        18 เดือน  ตั้งแต ก.ค.60 – ธ.ค.61 

 

 

 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                     200,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูจัดการโครงการ (PM)                 2 อัตรา 

        - Business Analyst                      8 อัตรา 

        - System Analyst                        6 อัตรา 

        - System Engineer                      2 อัตรา 

        - Developer & Tester                  6 อัตรา 

หมายเหตุ: งบประมาณขางตน ไดรวมคา ฮารดแวร และ 

              ซอฟตแวร แลว 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 22 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

บทท่ี 4 

แผนปฏิบัติการ ของ โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             ใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 
 

ในยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 

มี 2 มาตรการขับเคลื่อน และ 6 แผนปฏิบัติการ (โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร) ดังนี้ 

 

มาตรการขับเคล่ือน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

4.1 IT Capability 

Improvement 

4.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสราง และอัตรากําลังดาน IT  

4.1.2 จัดตั้ง IT Steering Committee 

4.1.3 จัดตั้ง IT Management Committee 

4.1.4 จัดตั้ง Change Advisory Board 

4.1.5 จัดตั้ง Solution Advisory Board 

4.2 Service 

Management 

4.2.1  โครงการพัฒนา ITIL เพ่ือการบริหารจัดการงานบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL : Information Technology 

Infrastructure Library) 

 

โดยไดมีการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการของแตละโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับ

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 
  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 1 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังดาน IT 

 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 4  

ยกระดับ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

KPI 4.1 รอยละความสําเร็จของแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

       4.1 IT Capability Improvement 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      โครงสรางและอัตรากําลัง ภายใตสํานักบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปจจุบัน ยังขาดการกําหนด

ตําแหนงความเชี่ยวชาญเฉพาะงานท่ีชัดเจน, มีการ 

outsource งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหลายๆ

แขนง โดยขาดการควบคุม knowledge และ design 

ในงานนั้นๆท่ีรัดกุมเพียงพอ, ขาดกลุมงานท่ีทําหนาท่ี

เปน service desk เพ่ือใหบริการ ตอบขอซักถาม 

และติดตามปญหาทางดานไอทีใหกับผูใชงาน 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

      ไมมีตําแหนงงาน หรือกําหนดภาระงานในตําแหนง 

BA และ SA เลย 

 

4. วัตถุประสงค 

    เ พ่ือปรับ โครงสร างและอัตรากําลั งด าน IT          

ใหสอดคลองและเหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    โครงสรางและอัตรากําลังดาน IT  

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ            

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    กําหนดโครงสรางและอัตรากําลังแลวเสร็จไดตาม

แผน 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. ปรับโครงสรางของกลุมงาน ภายใตสํานัก

บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ปรับอัตรากําลังของแตละกลุมงาน 

 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

      ในแตละกลุมงานท่ีตองการบุคลากรทางดาน IT      

ท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ควรมีการคัดสรรบุคลากรท้ังจาก

ภายใน และ/หรือ ภายนอกท่ีมีความรูความสามารถ และ

ประสบการณท่ีตรงเฉพาะงานนั้นๆจริงๆ โดยตองมีการ

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 2 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.1 

คัดสรรอยางตรงไปตรงมา รวมท้ังมีการจัดสรรรายได     

ท่ี เหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นๆ และเปนรายได            

ท่ีสามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดดวย 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

       9 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - มี.ค. 60 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:               ไมมี 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ:      ไมมี 

 

หมายเหตุ : โครงสรางของกลุมงาน ภายใตสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 3 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.2 

1. ชื่อโครงการ  

 

จัดตั้ง IT Steering Committee 

 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 4  

ยกระดับ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

KPI 4.1 รอยละความสําเร็จของแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     4.1 IT Capability Improvement 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      โครงการยทุธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฉบับท่ี 3 กวาครึ่งหนึ่งมิไดมีการ

ดําเนินงานตามแผน 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

     แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 3 มี

โครงการท้ังหมด 44 โครงการ  โดยเปนโครงการท่ีไมได

ดําเนินการ 19 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการตามแผน 

6 โครงการ และโครงการท่ีเพ่ิมเติมจากแผน 19 

โครงการ 

4. วัตถุประสงค 

     เพ่ือกํากับดูแลใหการดําเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตรใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    โครงสรางคณะกรรมการกํากับดูแลเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Steering Committee) 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    โครงการยุทธศาสตรไดรับการผลักดันให

ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    กําหนดโครงสรางคณะกรรมการแลวเสร็จไดตามแผน 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทุกๆหนวยงานในสปส. 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. กําหนดโครงสรางคณะกรรมการกํากับ

ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering 

Committee) 

2. กําหนดการประชุมเปนประจําทุกๆ 3 

เดือน 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง     

      คณะกรรมการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Steering Committee) จะตองกํากับการดําเนิน

แผนงานดานยุทธศาสตรอยางใกลชิด และใหความสําคัญกับ

การดําเนินแผนงานยุทธศาสตรอยางจริงจัง 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 4 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.2 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         6 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - ธ.ค. 59 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:               ไมมี 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ:      ไมมี 

 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 5 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.3 

1. ชื่อโครงการ  

 

จัดตั้ง IT Management Committee 

 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 4  

ยกระดับ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

KPI 4. 1 ร อ ยละควา ม สํ า เ ร็ จ ของแผน แม บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

      4.1 IT Capability Improvement 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      โ ค ร ง กา ร ยุ ท ธศ าสต ร ข อ ง แผนแม บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 3 กวาครึ่งหนึ่งมิไดมี

การดําเนินงานตามแผน 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

       แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 3 มีโครงการ

ท้ังหมด 44 โครงการ  โดยเปนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ 

19 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการตามแผน 6 โครงการ 

และโครงการท่ีเพ่ิมเติมจากแผน 19 โครงการ 

 

4. วัตถุประสงค 

     เพ่ือบริหารจัดการใหการดําเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตรเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    โครงสรางคณะกรรมการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Management Committee) 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    โครงการยุทธศาสตรไดรับการผลักดันให

ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    กําหนดโครงสรางคณะกรรมการแลวเสร็จไดตามแผน 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทุกๆหนวยงานในสปส. 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. กําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management 

Committee) 

2. กําหนดการประชุมเปนประจําทุกเดือน 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง     

      คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT 

Management Committee) จะตองบริหารการดําเนิน

แผนงานดานยุทธศาสตรอยางใกลชิด และใหความสําคัญกับ

การดําเนินแผนงานยุทธศาสตรอยางจริงจัง 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         6 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - ธ.ค. 59 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                     ไมมี 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ:            ไมมี 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 6 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.4 

1. ชื่อโครงการ  

 

จัดตั้ง Change Advisory Board 

 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 4  

ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

KPI 4. 1 ร อ ยละควา ม สํ า เ ร็ จ ของแผน แม บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

       4.1 IT Capability Improvement 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      โ ค ร ง กา ร ยุ ท ธศ าสต ร ข อ ง แผนแม บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 3 กวาครึ่งหนึ่งมิไดมี

การดําเนินงานตามแผน 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

      แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 3 มีโครงการ

ท้ังหมด 44 โครงการ  โดยเปนโครงการท่ีไมไดดําเนินการ 

19 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการตามแผน 6 โครงการ 

และโครงการท่ีเพ่ิมเติมจากแผน 19 โครงการ 

4. วัตถุประสงค 

     เ พ่ื อ บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  แ ล ะ

ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง กอนท่ีจะ

ดําเนินการ 

5. สิ่งท่ีนําสง 

    โครงสรางคณะกรรมการบริหารความเปลี่ยนแปลง  

    (Change Advisory Board) 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    โครงการยุทธศาสตรไดรับการผลักดันให

ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    กําหนดโครงสรางคณะกรรมการแลวเสร็จไดตามแผน 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทุกๆหนวยงานในสปส. 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. กําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริหาร

ความเปลี่ยนแปลง (Change Advisory 

Board) 

2. กําหนดการประชุมตามแตท่ีมีการรองขอ 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

3. วาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

      คณะกรรมการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change 

Advisory Board) จะตองวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 

และความเสี่ยงจากการดําเนินการเปลี่ยนแปลงอยาง

ละเอียดและตรงไปตรงมา  เพ่ือลดผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงและใหเกิดความรัดกุมของแผนการดําเนินงาน

ใหมากท่ีสุด 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 7 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.4 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         6 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - ธ.ค. 59 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:               ไมมี 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ:      ไมมี 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 8 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.5 

1. ชื่อโครงการ  

 

จัดตั้ง Solution Advisory Board 

 

 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 4 

ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

KPI 4. 1 ร อ ยละควา ม สํ า เ ร็ จ ของแผน แม บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     4.1 IT Capability Improvement 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      การจัดซ้ือ/จัดจางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใน สปส. ไมมีการกําหนดกรอบและพิจารณาแบบ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ ซ่ึง

สงผลตอการบํารุงรักษาและดูแลระบบสารสนเทศ

ท่ีหลากหลายรูปแบบ/หลากหลายประเภทใน

ระยะยาว 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

      หลายๆโครงการมีปญหาในเรื่องประสิทธิภาพ และการ

ออกแบบระบบ 

 

4. วัตถุประสงค 

     เ พ่ื อ พิจา รณาการออกแบบเทคโน โลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม,คุมคาตอการดําเนินงาน 

และสอดรับกับทิศทางของเทคโนโลย ี

5. สิ่งท่ีนําสง 

1. โครงสรางคณะกรรมการพิจารณาการออกแบบ

เทคโนโลยี    

สารสนเทศ (Solution Advisory Board) 

2. Buleprint สําหรับแนวทางการออกแบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ สปส. ในระยะเวลา 3-5 ปขางหนา  

โดยใหผู เชี่ยวชาญดานตางๆ ดําเนินการเขียน 

blueprint ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา   6 เดือน 

ซ่ึงจะนําไปใชในการประชุม Solution Advisory 

Board ตอไป 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    โครงการยุทธศาสตรไดรับการผลักดันให

ดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    กําหนดโครงสรางคณะกรรมการแลวเสร็จไดตามแผน 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 9 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.1.5 

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. กําหนดโครงสรางคณะกรรมการพิจารณา

การออกแบบเทคโน โลยี ส ารสน เทศ 

(Solution Advisory Board) 

2. กําหนดการประชุมอยางนอยเดือนละ       

1 ครั้ง และ/หรือ ตามท่ีมีการรองขอ 

3. วาระการดํารงตําแหนง 2 ป  

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 

      ควรมีผูเชี่ยวชาญทางดาน IT ในแตละดานอยูในชุด

คณะกรรมการพิจารณาการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Solution Advisory Board) เพ่ือท่ีจะไดพิจารณาแบบได

ครอบคลุมทุกๆมิติ 

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         6 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - ธ.ค. 59 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                         10,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูเชี่ยวชาญดาน Infrastructure          2 อัตรา 

        - ผูเชี่ยวชาญดาน Security                  2 อัตรา 

        - ผูเชี่ยวชาญดาน Application             2 อัตรา 

        - ผูเชี่ยวชาญดาน Data                       2 อัตรา 

 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 10 



 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.2.1 

1. ชื่อโครงการ  

 

โครงการพัฒนา ITIL เพ่ือการบริหารจัดการ 

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ITIL : Information Technology 

Infrastructure Library) 

2.1 สนับสนุน ยุทธศาสตรท่ี 4  

ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 

2.2 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

KPI 4.1  ร อยละความสํา เร็ จของแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ) 

2.3 สนับสนุนมาตรการ 

     4.2 Service Management 

3.1 ท่ีมา/สภาพปญหา แรงจูงใจ ความสําคัญ ของ

โครงการ 

      ขาดกระบวนการในการบริหารจัดการงาน

บริการในการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ธุรกิจไดอยางทันทวงที และสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูใชบริการ 

3.2 ขอมูลเชิงปริมาณ ท่ีสนับสนุน 

 

     ไมมีกระบวนการในการรับและแกไขปญหาท่ีชัดเจน 

 

4. วัตถุประสงค 

    เพ่ือพัฒนา ITIL มาใชในการบริหารจัดการงาน

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สิ่งท่ีนําสง 

1. กระบวนการของ ITIL จํานวน 4 กระบวนการ 

ไดแก  Service Catalogue / Change 

Management / Incident Management / 

Request Fulfilment 

2. เครื่องมือ (Tool) ท่ีใชในการปฎิบัติงานในสวน

ของ ITIL 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

    การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

7. ตัวชี้วัดความคืบหนา/ความสําเร็จ  และ เปาหมาย 

    เขียนกระบวนการทํางานและนําออกใชงานแลวเสร็จได

ตามแผน 

8. รายชื่อ คณะผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรวม ผูเก่ียวของ 

    สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

9. กิจกรรม การดําเนินการ สําคัญของโครงการ  

1. เขียนกระบวนการทํางาน 4 กระบวนการ

ของ ITIL 

10. ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน/สิ่งท่ีตองระมัดระวัง 
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 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกนัสังคม (พ.ศ.2559-2563) 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) 

แผนปฏิบัติการโครงการยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการท่ี 4.2.1 

2. นํากระบวนการทํางานท่ีไดเขียนออกใช

งาน โดยอาศัยเครื่องมือ (Tool) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

      การนํากระบวนการ ITIL มาใชจะตองมีมาตรการใน

การติดตามและวัดผลอยางตอเนื่อง มิเชนนั้นกระบวนการ 

ITIL จะไมสามารถเกิดข้ึนและคงอยูใน สปส. ไดตลอดไป  

11.   ระยะเวลา       กําหนดเริ่มตน       สิ้นสุด 

         12 เดือน  ตั้งแต ก.ค. 59 - ก.ค. 60 

12. งบประมาณ และทรัพยากรท่ีตองการ 

12.1 งบประมาณ:                        15,000,000 บาท 

12.2 ทรัพยากรท่ีตองการ 

        - ผูเชี่ยวชาญดาน ITIL                       1 อัตรา 

        - ผูจัดทํากระบวนการ ITIL                  4 อัตรา 
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