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บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-1 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 
 

บทที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนประกันสังคม (สปส.) เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรกำรประกันสังคมและ 
เงินทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้แรงงำนมีหลักประกันกำรด ำรงชีวิตที่มั่นคง ดังนั้น 
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและกำรก ำกับดูแลองค์กรจึงเป็นสิ่งส ำคัญ  เพ่ือสนับสนุนให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ คือ “ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแรงงำนที่มีหลักประกันถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน”  
ด้วยทิศทำงขององค์กรดังกล่ำว มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลมำช่วย 
เพ่ือศักยภำพของส ำนักงำนประกันสังคม รวมถึงต้องสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ในกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนประกันสังคม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นที่น่ำเชื่อถือ จ ำเป็นต้องรู้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมองค์กรทั้งภำยในและภำยนอก ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
และกำรก ำกับดูแลองค์กรจึงเป็นสิ่งส ำคัญ เพื่อสนับสนุนให้สำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ต้องกำร 

 
ภำพที่ 1 แสดงยุทธศำสตร์ที่เกีย่วข้องกับกำรพัฒนำดิจิทัลที่ผ่ำนมำของส ำนักงำนประกันสังคม 

ส ำนักงำนประกันสังคม ได้มีกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี ตำมแบบของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร ( IT Master Plan) 
มำแล้ว 4 ฉบับ โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคม ฉบับที่ 4 
(พ .ศ . 2559-2563) มุ ่ง เน ้น กำรพ ัฒ นำให ้ส ำนั ก งำนประกันสั งคม เป ็นองค ์ก รที ่ม ีก ำรด ำ เน ินกำร 
เป็นมำตรฐำนสำกล พัฒนำบริกำรให้ทันสมัยโดยมุ่งพัฒนำบริกำร e-Self Service ให้ครบวงจร และได้
ก ำหนดพันธกิจหลัก คือ กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทั ้งด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ำย และ
ก ำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้ำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพภำยในองค์กร กำรลดค่ำใช้จ่ำย และพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำร ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์กำรยกระดับไอซีทีของส ำนักงำนประกันสังคมใน 4 ด้ำน 



บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-2 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

ได้แก่ (1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (3) ด้ำนกำรบริกำร 
e-Self Service และ (4) ด้ำนกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิผลและมีธรรมำภิบำล 

ส ำหรับแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับนี้ จะต่อ
ยอดกำรพัฒนำจำกแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคม ฉบับที่ 4 
พร้อมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรและกำรพัฒนำบริกำรต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิบัต ิรำชกำรส ำนักงำน
ประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและ 
สิทธิประโยชน์ของวัยแรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน ตลอดจนกำรเชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล 
และเครือข่ำยกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงกำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน โดยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนดิจิทัลส ำนักงำนประกันสังคมฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ชัดเจน มีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ และยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ประกันสังคม โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลมำใช้งำนอย่ำงทั่วถึง ยั่งยืนและปลอดภัย โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้พัฒนำใน 7 ด้ำนหลัก อันได้แก่ ด้ำนบริกำรงำนของงำน 
ตำมภำรกิจหลัก ด้ำนกำรบริหำรและติดตำมงำน ด้ำนกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนและงำนสนับสนุน และ
ด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กร กำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ  
ระเบียบต่ำง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม ในกำรปฏิบัติภำรกิจ
ทั้งในส่วนของกำรให้บริกำร และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ประสิทธิผลที่ดี 

1.2 ความจ าเป็นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานประกันสังคม 

1.2.1 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและความต้องการทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Needs) 

ในกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคมนั้น ปัจจัยส ำคัญที่ต้องน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำมีทั้งปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน ทั้งนี้เพ่ือประเมินปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อ  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนประกันสังคม โดยยึดหลักควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับนโยบำยภำครัฐและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะน ำไปประกอบกำรก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม โดยควำมเปลี่ยนแปลงและประเด็นท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
ด้ำนพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม มีดังนี้ 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-3 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ซึ่งกล่ำวถึงกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวม” กำรหลอมรวมของระบบออนไลน์และกิจกรรมออฟไลน์ต่ำง (Convergence of 
Online & Offline Activities) กำรพัฒนำระบบอัจฉริยะต่ำง ๆ (Smart Everything) รวมถึงกำรพัฒนำ
ทักษะควำมรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

แผนการปฏิรูปประเทศ1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock): ซึ่งมีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำระบบข้อมูลส ุขภำพของประชำชน (รวมถึงกลุ ่มผู ้ส ูงอำย ุและผู ้ที ่ม ีควำมต้องกำรพึ ่งพ ิง)  
กำรบูรณำกำรข้อมูลทุกกองทุนครบถ้วนเข้ำถึงได้ โดยให้มีมำตรฐำนในกำรเชื ่อมโยง แลกเปลี ่ยน และ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสถำนพยำบำลทุกแห่งจะต้องส่งแลกเปลี ่ยนข้อมูลหลักในทะเบียนผู ้ป่วยเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ป่วยและกำรคืนข้อมูลสุขภำพส่วนบุคคลเพ่ือกำรดูแลตนเอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ ่งมี
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ที ่เกี ่ยวข้องด้ำนแรงงำนและส ำน ักงำนประกันสังคม ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที ่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยโอกำส  
ทำงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชำกรที่มีรำยได้ต่ ำสุด เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มี
คุณภำพอย่ำงทั่วถึง และเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเป้ำหมำยกำรพัฒนำและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ด้ำนแรงงำนและส ำนักงำนประกันสังคม ได้แก่ กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของรัฐ 
(เป้ำหมำยที่ 2) โดยส ำนักงำนประกันสังคมรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่อยู่ภำยใต้
ประกันสังคม (ผู้ประกันตนมำตรำ 40) และที่เข้ำร่วมกองทุนกำรออมแห่งชำติต่อก ำลังแรงงำนเพิ่มขึ้น โดย
แนวทำงกำรพัฒนำที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั ้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และ
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (ประเด็นที่ 3.2) และกำรเร่งรณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้
แรงงำนนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของกำรสร้ำงหลักประกันในวัยเกษียณ และประโยชน์จำกระบบ
ประกันสังคม รวมถึงกำรขยำยควำมครอบคลุมของสวัสดิกำรด้ำนกำรจัดหำที่ อยู่อำศัยให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย
เพ่ือประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ในทุกพ้ืนที่ (ประเด็นที่ 3.2 ข้อ 3.2.3) 

พระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 : มี
องค์ประกอบส ำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ กำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data Platform) 
กำรพัฒนำแพลตฟอร์มเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ (Government Data Exchange: GDX) และกำรจัดท ำ 
ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance Framework) และกำรใช้กฎหมำยในกำรขับเคลื่อน 
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 
2540 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 เป็นต้น 

                                                 
1 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกำศในรำชกิจกจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยเป็นแผนระดับที่ 2 ตำมนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  จะด ำเนินกำรคู่ขนำนไปกับ "แผนกำรปฏิรูปประเทศฉบับเดิม" ที่
ประกำศใช้เมื่อเดือนเมษำยน 2561 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-4 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน และ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน 
ระยะ 5 ปี: ซึ ่งแผนยุทธศำสตร์ส ำน ักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (พ.ศ.2560-2564) โดยส ำนักงำน
ประกันสังคมรับผิดชอบตัวชี ้ว ัดวิสัยทัศน์ที ่ 3 คือ “จ ำนวนแรงงำนในระบบที ่ได้รับควำมคุ ้มครองตำม
กฎหมำยประกันสังคม” ซึ่งมีประเด็นยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดเที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนประกันสังคม ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำรแรงงำนนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิต โดยส ำนักงำนประกันสังคมรับผิดชอบตัวชี้วัด 2 รำยกำร ได้แก่ สัดส่วนผู้อยู่ภำยใต้ประกันสังคมมำตรำ 
40 ต่อก ำลังแรงงำนเพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัด 4.1) และจ ำนวนแรงงำนนอกระบบที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 
(ตัวชี้วัด 4.3) 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 บริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพสูง โดยส ำนักงำน
ประกันสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนแรงงำน
ของกระทรวงแรงงำน ได้แก่ ข้อมูลผู้ประกันตน ข้อมูลนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ข้อมูลกำรใช้บริกำรและ
จ่ำยสิทธิประโยชน์ทดแทน 7 กรณี ข้อมูลกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน และข้อมูล 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนนอกระบบ แรงงำนสูงอำยุ และแรงงำนพิกำร เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของส าน ักงาน
ประกันสังคม: ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ 
ส ำนักงำนประกันสังคม ฉบ ับที ่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) และเป ็นกำรพ ัฒนำสอดคล้องกับย ุทธศำสตร์ 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนประกันสังคม โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในยกระดับบริกำร 
ในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนบริกำร  
e-Self Service เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรและกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยงข้อมูลบริกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก ตลอดจนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศให้เป็นมำตรฐำนและมีเสถียรภำพ 
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ภำพที่ 2 สรุปกำรเปลี่ยนแปลงและประเด็นท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำน
ประกันสังคม 

1.3 ประเด็นทิศทางและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม (สปส.) นั้น ปัจจัยส ำคัญที่ต้อง
น ำมำประกอบกำรพิจำรณำมีทั้งปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน ทั้งนี้เพ่ือประเมินปัจจัยแวดล้อมที่มีผล  
ต่อกำรด ำเนินงำน ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม 
โดยยึดหลักควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับนโยบำยภำครัฐและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะ
น ำไปประกอบกำรก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำสถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม  
โดยแผนนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องน ำมำประกอบกำรวิเครำะห์ในกำรศึกษำนี้ จะจ ำแนกระดับ
ของแผนฯ ตำมแนวทำงของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ2 ซึ่งจ ำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
คือ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้องและบูรณำกำรกัน โดยกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำย
และประเด็นกำรพัฒนำไปสู่แผนระดับที่ 2 และ 3 อย่ำงเป็นระบบ 

แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูป
ประเทศ เป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำง ๆ เพ่ือบรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ และ
ถ่ำยทอดไปสู่แนวทำงในกำรปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ต่อไปตำมล ำดับ โดยแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย 4 แผน 
ดังนี้ 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ หมำยควำมว่ำ แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ชำติ (พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 3) 

 แผนกำรปฏิรูปประเทศ หมำยถึง แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ ตำมพระรำชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หมำยควำมว่ำ แผนส ำหรับถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติสู่กรอบและ
แนวทำงในกำรพัฒนำประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี 

 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ หมำยถึง นโยบำยและแผนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ ซึ่งเป็นนโยบำยและแผนหลักของชำติที่เป็นกรอบหรือทิศทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกัน 
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ 

แผนระดับที่ 3 เป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีควำมชัดเจนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรที่สอดคล้องและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 หรือจัดท ำขึ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือจัดท ำขึ้น
ตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ เช่น แผนของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐต่ำง  ๆ 
แผนบูรณำกำร รวมถึงแผนปฏิบัติกำรทุกระดับ โดยให้ทุกส่วนรำชกำรเสนอแผนระดับที่ 3 เข้ำสู่กำรพิจำรณำ
ของคณะรัฐมนตรี (ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2562) 

 

                                                 
2 กำรจ ำแนกระดับของแผนตำมแนวทำงของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 
ธนัวำคม 2560 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 2  ปี
(2561-2580)

แผน
ระดับที่ 1

แผน
ระดับที่ 2

นโยบายกระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานประกันสังคม 

ระยะ   ปี
 (พ.ศ. 256  - 2565)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  2 (6 -6 )

แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนของส่วนราชการ แผนบูรณาการ แผนปฏิบัติการ

แผน
ระดับที่ 3

นโยบายและแผนระดับชาติว่าดวยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2561-2580

นโยบายรัฐบาล

 

ภำพที่ 3 แสดงภำพรวมกำรจ ำแนกแผนนโยบำยระดับต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรวิเครำะห์และกำรจัดท ำ
สถำปัตยกรรมองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม 

ทั้งนี้ ในกำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) จะศึกษำถึงแผนทั้งสำมระดับที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ระยะ 20 ปี) 
 แผนระดับที่ 2  
o แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
o นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
o แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 

 แผนระดับที่ 3 นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กระทรวงแรงงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
o แผนยุทธศำสตร์กระทรวงแรงงำน พ.ศ. 2560-2564 
o แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล กระทรวงแรงงำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

1.4 แผนระดับที่ 1  

1.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ระยะ 20 ปี) 

ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท ำให้ส ำนักงำนประกันสังคมต้อง
ตระหนักถึงกระแสกำรขับเคลื่อนของนโยบำยในด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ ที่จะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง  
โดยประเทศไทยได้มีกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศ โดยมี
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เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศให้ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม และฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 
ภำพที่ 4 แสดงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงแรงงำน 

และส ำนักงำนประกันสังคม 
ทั้งนี้  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจหน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม คือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดั บ
ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิดต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบันและสร้ำงคุณค่ำใหม่  
ในอนำคต ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร มีเป้ำหมำยที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่  4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ 
ควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญที่ ให้ควำมส ำคัญกับ กำรดึงภำคส่วนต่ำง ๆ  
ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่นมำร่วมขับเคลื่อน และยุทธศำสตร์ชำติที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐ
ของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

 
1.5 แผนระดับที่ 2 

1.5.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 256  – 256 ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 บนพ้ืนฐำนของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)3 ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลัก
                                                 
3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 ตำมพระรำชบัญญัติสภำ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2561 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2561 มำตรำ 28 
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ในกำรพัฒนำประเทศ โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วนในระดับกลุ่มอำชีพ ระดับภำค และ
ระดับประเทศ ซึ่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์หลัก 10 ด้ำน ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์* 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม* 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน* 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำ 

ภิบำลในสังคมไทย* 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนประกันสังคม มีดังนี ้

 ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คน 
ในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม เตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับ
โลกศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม เพ่ือขยำยโอกำส
ทำงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุด และให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำร 
ทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง โดยเป้ำหมำยที่ 2 ของยุทธศำสตร์นี้ระบุถึงกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
พ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ และตัวชี้วัด 2.3 ระบุถึงสัดส่วนแรงงำนนอกระบบที่อยู่ภำยใต้ประกันสังคม 
(ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40) และท่ีเข้ำร่วมกองทุนกำรออมแห่งชำติต่อก ำลังแรงงำนเพิ่มข้ึน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจ ศักยภำพของฐำนกำรผลิต และฐำนรำยได้ สร้ำงฐำนกำรผลิต 
สนับสนุนกำรกระจำยกำรขยำยของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ และสร้ำงควำมเข้มแข็ง รักษำวินัยทำงกำรเงิน 
กำรคลัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย  
(ข้อ 5) ในด้ำนปฏิรูประบบกำรออม (ข้อ 5.1.4) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมำภิบำลของประเทศ และกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำย 
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1.5.2 นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล 

นโยบำยหลัก 12 ด้ำนของรัฐบำลเป็นนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินภำยใต้วิสัยทัศน์ 
ในกำรขับเคลื่อนประเทศ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในศตวรรษที่ 21”4 โดยรัฐบำล
ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินประกอบด้วยนโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 
เรื่อง 

(1) นโยบำยหลัก 12 ด้ำน ได้แก่ 
นโยบำยหลักที่ 1 กำรป้องกันและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
นโยบำยหลักที่ 2 กำรสร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุข

ของประเทศ 
นโยบำยหลักที่ 3 กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบำยหลักที่ 4 กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 
นโยบำยหลักที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย* 
นโยบำยหลักที่ 6 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
นโยบำยหลักท่ี 7 กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 
นโยบำยหลักที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย 

ทุกช่วงวัย 
นโยบำยหลักที่ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม* 
นโยบำยหลักที่ 10 กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำร

เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
นโยบำยหลักที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ* 
นโยบำยหลักที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนกำรยุติธรรม* 

 
ภำพที่ 5 แสดงนโยบำยหลักของรัฐบำล 12 ด้ำน 

(2) นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 1 กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 2 กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 3 มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

                                                 
4 นโยบำยคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินประกอบด้วยนโยบำยหลัก 12 ด้ำน 
และนโยบำยเร่งด่วน 12 เร่ือง 



บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-10 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

นโยบำยเร่งด่วนที่ 4 กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 5 กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน* 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำย

กำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 9 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดน

ภำคใต้* 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 10 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน* 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 11 กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
นโยบำยเร่งด่วนที่ 12 กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชนและ

กำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
ภำพที่ 6 แสดงนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 12 เรื่อง 

จำกนโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ.2562 
นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงำนและส ำนักงำนประกันสังคม  ได้แก่ 4 นโยบำยหลัก และ 
2 นโยบำยเร่งด่วนดังนี้ 

 นโยบำยหลักที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 
โดยเกี่ยวข้องในด้ำนกำรปฏิรูประบบกำรออม (ข้อ 5.1.4) 

 นโยบำยหลักที่ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม โดยเน้น
เรื่องกำรสร้ำงหลักประกันทำงสังคมท่ีครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ กำรมีงำนท ำ (ข้อ 9.4) 

 นโยบำยหลักที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 นโยบำยหลักที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและ

กระบวนกำรยุติธรรม 
 นโยบำยเร่งด่วนที่ 5 กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน 
 นโยบำยเร่งด่วนที่ 9 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดน

ภำคใต้ 



บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-11 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 
ภำพที่ 7 แสดงนโยบำยของรัฐบำลที่เก่ียวข้องกับกระทรวงแรงงำนและส ำนักงำนประกันสังคม 

นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงำนและส ำนักงำนประกันสังคมที่รัฐบำล น ำเสนอต่อ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในปี พ.ศ. 25645 ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย นโยบำยและมำตรกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศและนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล สำมำรถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสบ
ผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมียุทธศำสตร์และแผนงำนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงแรงงำนดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้ำนควำมมั่นคง ซึ่งกระทรวงแรงงำนจะมีควำมเก่ียวข้องใน 2 แผนงำนดังนี้ 
 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ยุทธศำสตร์ที่ 1 แผนงำนที่ 3) โดย

กระทรวงแรงงำนจะมีควำมเกี่ยวข้องในด้ำนกำรพัฒนำฝีมือทักษะแรงงำนให้กับประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

 กำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ (ยุทธศำสตร์ที่ 1 แผนงำนที่ 4) เพ่ือให้
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ แรงงำนเด็ก แรงงำนบังคับและกลุ่มเสี่ยง ได้รับกำรคุ้มครองช่วยเหลืออย่ำงเป็น
ระบบ โดยกำรขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนไปสู่กำร
ปฏิบัติ กำรตรวจสอบแรงงำนต่ำงด้ำว กำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรทั่วประเทศ จ ำนวนแรงงำนที่เป็น  
กลุ่มเสี่ยงได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำและได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย แรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์  
ด้ำนกำรประมงได้รับกำรคุ้มครอง จ ำนวนผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ได้รับกำรคุ้มครองกลับคืนสู่สังคม และ  
มีกำรด ำเนินคดีควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระทรวงแรงงำนจะมีควำมเกี่ยวข้อง
ใน 1 แผนงำนดังนี้ 

                                                 
5 ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ที่มำ: www.thaigov.go.th) 
* หมำยถึง นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงแรงงำนและส ำนักงำนประกนัสังคม 

http://www.thaigov.go.th/


บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-12 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 กำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ยุทธศำสตร์ที่ 2 แผนงำนที่ 3) ในส่วนของกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริกำรคนเข้ำเมืองผ่ำนงำนบริกำรโดยศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
ด้ำนแรงงำนต่ำงดำ้ว 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือพัฒนำคนไทย 
ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีสุขภำวะที่ดี ตลอดจนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 โดยปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถที่หลำกหลำย
ของคนไทยในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน เพ่ือวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสู่อนำคต ซึ่งกระทรวงแรงงำนจะมีควำมเก่ียวข้องใน 1 แผนงำนดังนี้ 

 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 แผนงำนที่ 3) โดยสนับสนุน
ผู้เรียนและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยให้มีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพหลำกหลำยตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของ
พหุปัญญำของมนุษย์ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรม 4.0 ขยำยโอกำส
กำรศึกษำวิชำชีพและพัฒนำทักษะวิชำชีพ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

1.5.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 256  - 
258 ) 

นโยบำยและแผนระดับชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 6 ว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยที่ใช้ก ำหนด
ทิศทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกำรต่อยอด
พัฒนำประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยแผนนโยบำยครอบคลุมกำรวำงรำกฐำน
ดิจิทัลของประเทศผ่ำนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทัล กำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจและสังคมที่  
ทุกภำคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมดิจิทัลอย่ำงเต็มศักยภำพ 

                                                 
6 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำดว้ยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ประกำศในรำชกำรกิจจำนุเบกษำ เมื่อวนัที่ 11 เมษำยน 2562 (เล่ม 136  ตอนที่ 47 ก) 



บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-13 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 

ที่มำ: ปรับปรุงจำกเอกสำรเผยแพร่นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำดว้ยกำรพฒันำดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม (สดช.) 

ภำพที่ 8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำร
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำร
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกำรต่อยอดพัฒนำประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในแผนฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะแรกครอบคลุมเวลำ 1 ปี 6 เดือน ระยะที่สอง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ระยะที่สำม 10 ปี (พ.ศ.
2561 - 2570) และระยะที่สี่ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ดังแสดงในภำพที่ 2 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรในระยะที่ 1 
(Digital Foundation) เป็นกำรด ำเนินกำรในช่วงก่อนกำรประกำศใช้นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำร
พัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้ำหมำยของทั้ง 4 ระยะตำมแผนฯ แบ่งออกเป็น 6 มิติ ได้แก่ มิติ
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มิติด้ำนเศรษฐกิจ มิติด้ำนเศรษฐกิจ มิติด้ำนภำครัฐ มิติด้ำนทุนมนุษย์ และมิติด้ำน
กระบวนกำรท ำงำน ประกอบด้วย 3 มำตรกำร 4 แผนงำน 11 โครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกลไกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล 
ประกอบด้วย 3 มำตรกำร 3 แผนงำน 5 โครงกำร 

ซึ่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลทั้ง 4 ยุทธศำสตร์ มุ่งหวังกำรน ำไปสู่เป้ำหมำยของ
ประเทศในด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ กำรเข้ำถึงบริกำร และสวัสดิกำรของประชำชน  กำรเพ่ิมขีด



บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-14 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้กับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของไทย กำรสร้ำงให้เกิด
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของภำครัฐที่ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญของประเทศ 

 
ที่มำ: ปรับปรุงจำก  (ส ำนักงำนพัฒนำรฐับำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน), 2564) 

ภำพที่ 9 สถำปัตยกรรมรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Architecture) 

ทั้งนี้ ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยทั้ง 4 ยุทธศำสตร์ล้วนมีส่วนที่จะ
สนับสนุนกำรพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคมให้ประสบผลส ำเร็จได้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม กล่ำวคือ 
กำรที่หน่วยงำนภำครัฐมุ่งพัฒนำบริกำรดิจิทัลให้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว มีควำมมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภำพ 
จะท ำให้ทุกภำคส่วนขับเคลื่อนธุรกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วไม่ติดขัดและกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐด้วยกัน จะเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรบนระบบดิจิทัลที่จะน ำไป
พัฒนำบริกำรสำธำรณะได้ โดยมำตรกำรส ำคัญของแผนฯ  จะช่วยขับเคลื่อนแผนดิจิทัลของส ำนักงำน
ประกันสังคม เช่น ภำครัฐท ำงำนและกำรให้บริกำรให้เป็นรูปแบบดิจิทัล มีกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
รวมทั้งพัฒนำกำรให้บริกำรที่เน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีกำรเชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำร
ประชำชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว กำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลภำครัฐเพ่ือบริกำรที่ดีขึ้นส ำหรับประชำชน 
และสนับสนุนกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐและกำรใช้ข้อมูลเพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ทุกภำคส่วน ตลอดจนกำร
ปรับปรุงเครื่องมือ กลไก และกฎหมำย  โดยจัดเตรียมเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ และกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกับภำคเอกชนและสถำบันวิจัยที่มี
ศักยภำพ (Public-Private Partnerships: PPP) รวมถึงกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนดิจิทัล เป็นต้น 

1.5.4 กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

นอกเหนือจำกแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว 
เครื่องมือส ำคัญที่ภำครัฐใช้ผลักดันสนับสนุนและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งก็คือ กฎหมำย ท ำให้ภำครัฐ
สำมำรถขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนรำชกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ในรูปแบบต่ำง ๆ โดยในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลมีองค์ประกอบส ำคัญ 3 ส่วน ที่มีกำรใช้กฎหมำยในกำร
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ขับเคลื่อน ได้แก่ กำรพัฒนำศูนย์กลำงกำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data Platform) กำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ (Government Data Exchange: GDX) และกำรจัดท ำกรอบ 
ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance Framework) โดยกฎหมำยส ำคัญที่น ำมำขับเคลื่อน 
กำรบริหำรงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลและน ำมำพิจำรณำประกอบกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนดิจิทัลและสถำปัตยกรรมองค์กรฉบับนี้ ได้แก่ 

 พระรำชบัญญัติกำรบริหำรและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
ตำรำงที่ 1 ต่อไปนี้แสดงรำยชื่อกฎหมำยและบริบทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร

พัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เช่น กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ และกำรจัดท ำ
ธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ ตลอดจนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรักษำควำมลับด้ำนข้อมูล เป็นต้น 

ตำรำงที่ 1 รำยชื่อกฎหมำยและบริบทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรและกำรให้บริกำร
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

กำรพัฒนำระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) 
เพ่ือน ำไปสู่กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data) 
กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรจัดท ำค ำอธิบำย
ข้อมูลดิจิทัลของภำครัฐ ( โครงสร้ำงของข้อมูล เนื้อหำ
สำระ รูปแบบกำรจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในกำร
เข้ำถึงข้อมูล) 

พระรำชบัญญัติกำรบริหำรและกำรให้บริกำร
ภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรักษำควำมลับ 

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 
2540 

กำรเปิดเผยข้อมูล 
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรักษำควำมลับ 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรักษำควำมลับ 

พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรักษำควำมลับ 

1.5.5 มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มำตรฐำน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สรุปได้ดังตำรำงต่อไปนี้  
ตำรำงที่ 2 แนวทำงมำตรฐำนหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ชื่อมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ หน่วยงานที่ออกมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ 

กรอบแนวทำงกำรเชื่อมโยงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
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ชื่อมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ หน่วยงานที่ออกมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ 

แห่งชำติ สังคมแห่งชำติ (สดช.) 
คู่มือกำรจัดท ำมำตรฐำนเพ่ือกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สดช.) 

ร่ำงคู่มือกำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สดช.) 

คู่มือปฏิบัติตำมกระบวนกำรมำตรฐำนวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สดช.) 

มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ (Government Website 
Standard) 

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
(สพร.) 

มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
(สพร.) 

มำตรฐำนแอปพลิเคชันภำครัฐส ำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
(สพร.) 

มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศตำมวิธีกำรแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

หลักเกณฑ์เรื่องลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

กำรรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

หน่วยงำนรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดท ำหรือแปลงเอกสำร
และข้อควำมให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2553 ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

แนวทำงกำรจัดท ำแนวนโยบำย (Certificate Policy) 
และแนวปฏิบัติ (Certification Practice 
Statement) ของผู้ให้บริกำรออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 
2552 ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

แนวทำงกำรใช้บริกำรคลำวด์ พ.ศ. 2562 ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดประเภทธุรกรรมในทำงแพ่ง
และพำณิชย์ที่ยกเว้นมิให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้บังคับ พ.ศ. 2549 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 
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ชื่อมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ หน่วยงานที่ออกมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ พ.ศ. 2549 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 
2553 ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2553 ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2556 ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2553 ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรแบบปลอดภัยในกำร
ท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

ประเภทของธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ 
หลักเกณฑ์กำรประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรแบบปลอดภัย พ.ศ. 
2555 ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศตำมวิธีกำรแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

รำยชื่อหน่วยงำนหรือองค์กร หรือส่วนงำนของ
หน่วยงำนหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน
ส ำคัญของประเทศซึ่งต้องกระท ำตำมวิธีกำรแบบ
ปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. 2559 ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 

แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2553 ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) (สพธอ.) 
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1.6 แผนระดับที่ 3 

1.6.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจกระทรวงแรงงาน 

(1) วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน 

วิสัยทัศน์ : แรงงำนมีศักยภำพสูง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี “ Productive Manpower ” 

(2) พันธกิจกระทรวงแรงงาน 

พันธกิจที่ 1 เพ่ิมศักยภำพแรงงำน และผู้ประกอบกำร ให้พร้อมรับกับสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ 

พันธกิจที่ 2 คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงำนมีควำมมั่นคงในกำรท ำงำน มีหลักประกัน 
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

พันธกิจที่ 3 เสริมสร้ำงองค์กรธรรมำภิบำล 
พันธกิจที่ 4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงบูรณำกำร เ พ่ือกำร

บริหำรจัดกำร และให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ 

(3) แนวทางการด าเนินงาน/พัฒนา 

ในกำรด ำเนินกำรตำม วิสัยทัศน์ และพันธกิจข้ำงต้นกระทรวงแรงงำนก ำหนดเป็น
แนวนโยบำยในกำรกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำ ดังนี้  

1. กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

2. กำรคุ้มครองและเสริมสร้ำงควำมม่ันคง หลักประกันในกำรท ำงำน และคุณภำพชีวิต
ที่ด ี

3. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
4. กำรพัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมสมดุลของตลำดแรงงำน เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืน 

ให้ภำคแรงงำน 
5. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร บุคลำกร ด้วยหลักธรรมำภิบำล และเสริมสร้ำงกำรมี 

ส่วนร่วมในองค์กร 
6. กำรพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ เพ่ือบูรณำกำรสำรสนเทศที่ทันสมัย และ 

มีเสถียรภำพ 

1.6.2 นโยบายกระทรวงแรงงาน 

สรุปแนวนโยบำยกระทรวงแรงงำนนี้ มีที่มำจำกแผนปฏิบัติงำนประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ของกระทรวงแรงงำน ซึ่งก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบรรลุเปำหมำยที่กระทรวงแรงงำน
ไดก ำหนดไว และเพ่ือตอบสนองตอเปำหมำยตำมยุทธศำสตรชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ 
นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงแรงงำน ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 อันน ำไปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน
ของกระทรวงแรงงำนที่ตองกำรให “แรงงำนมีศักยภำพสูง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี” 

ประกอบด้วย 4 นโยบำยเร่งด่วน 9 นโยบำยส ำคัญ และ 5 กลไกขับเคลื่อนดังนี้ 
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(1) นโยบายเร่งด่วน 
นโยบำยเร่งด่วนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวง

แรงงำน ประกอบด้วย 4 นโยบำยดังนี้  
นโยบายเร่งด่วนที่   เยียวยาความเจ็บปวดที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะ SMEs 

และประชาชนตกงาน ประกอบด้วย 4 มำตรกำรดังนี้ 
มำตรกำร 1.1 มำตรกำรชดเชยรำยได้แก่ลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบ

จำกกำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำ 
มำตรกำร 1.2 มำตรกำรลดอัตรำเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้นำยจ้ำงและ

ผู้ประกันตน 
มำตรกำร 1.3 มำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกิจกำรที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน 

โดยปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) 
มำตรกำร 1.4 มำตรกำรเชิงรุกให้ลูกจ้ำงท่ีว่ำงงำนได้รับสิทธิประโยชน์โดยเร็ว 
นโยบายเร่งด่วนที่ 2 แก้ปัญหาต่าง ๆ ในแนวทางที่ต้องยั่งยืน (เศรษฐกิจยั่งยืน) ต้อง

ใช้เงินที่เหมาะสมและที่ส าคัญช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
จริง และกลุ่มเปรำะบำงโดยเฉพำะกลไกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ประกอบด้วย 3 มำตรกำร
ดังนี้ 

มำตรกำร 2.1 มำตรกำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำน เพ่ือคนว่ำงงำนในภำวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
โควิด 

มำตรกำร 2.2 มำตรกำรเร่งรัดกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตแรงงำนนอกระบบ เพ่ือรองรับแรงงำนนอกระบบทุกคน 

มำตรกำร 2.3 มำตรกำรส่งเสริมแรงงำนสัมพันธ์เชิงรุกในภำวะวิกฤติ 



บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-20 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

นโยบายเร่งด่วนที่   สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจต่าง ๆ ยังคงจ้างงานต่อไป และใช้วิกฤติ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ 

มำตรกำร 3.1 มำตรกำรยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนให้เป็นแรงงำนคุณภำพ (Super 
Worker) 

มำตรกำร 3.2 มำตรกำรสินเชื่อเพ่ือส่งเสริมกำรจ้ำงงำน 
มำตรกำร 3.3 มำตรกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย และมำตรฐำน 

ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
นโยบายเร่งด่วนที่   รัฐ (หน่วยงานของรัฐ) ให้มีแผนการจ้างงาน คนรุ่นใหม่และ 

ผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานท า ประกอบด้วย 3 มาตรการดังนี้ 
มำตรกำร 4.1 มำตรกำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใหม่ 
มำตรกำร 4.2 THAILAND JOB EXPO 2020 
มำตรกำร 4.3 Platform ไทยมีงำนท ำ.com 

(2) นโยบายส าคัญ 
นโยบำยส ำคัญตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงแรงงำน 

ประกอบด้วย 9 นโยบำยดังนี้ 
1. มำตรกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว 
2. มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน เพ่ือมุ่งสู่ Tier 1 
3. มำตรกำรถอดรำยกำรสินค้ำออกจำกกำรถูกขึ้นบัญชีกำรใช้แรงงำนเด็ก หรือแรงงำน

บังคับ (List of Goods Produced by Child Labour or Force Labour: TVPRA List) 
4. มำตรกำรส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนำ และสร้ำงหลักประกันทำงสังคม สู่แรงงำนนอก

ระบบ 
5. มำตรกำรส่งเสริมแรงงำนไทยไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
6. มำตรกำรเร่งรัดกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
7. มำตรกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) และ

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (SEZ) 
8. Safety & Healthy Thailand 
9. มำตรกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องภำวะเศรษฐกิจ สังคม และรองรับสังคม

สูงอำย ุ

(3) กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย 
กลไกกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวง

แรงงำน ประกอบด้วย 5 กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยดังนี้ 
กลไกขับเคลื่อนที่ 1 จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรแรงงำนแห่งชำติ (ศอร.) 
กลไกขับเคลื่อนที่ 2 มำตรกำรให้บริกำรประชำชนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) 
กลไกขับเคลื่อนที่ 3 พัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ด้ำนแรงงำน (Labour Big 

Data Analytics) 
กลไกขับเคลื่อนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรแนวนโยบำยเชิงรุก 



บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-21 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

กลไกขับเคลื่อนที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 

1.6.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256  - 256 ) 
กระทรวงแรงงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกระทรวงแรงงำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) ขึ ้นโดยมุ ่งหวังที ่จะยกระดับกำรพัฒนำดิจ ิท ัลของกระทรวงแรงงำนสู ่กำรเป ็น “แพลตฟอร์ม 
(Platform) เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำแรงงำนไทย (Toward Digital Platform for Thailand Manpower 
Development)” 
 

 
ที่มำ:  แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกระทรวงแรงงำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ภำพที่ 10 ภำพรวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ดิจิทัลของกระทรวงแรงงำน 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกระทรวงแรงงำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 4 
ยุทธศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เรียนรู ้พฤติกรรมประชำชน เพื ่อกำรปรับเปลี ่ยนบริกำรดิจิท ัล (Citizen 
Experience Transformation) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับกำรส่งมอบบริกำรดิจิทัลสู่ประชำชน  (Digital Service Delivery 
Transformation) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ก ำ ร พ ัฒ น ำ เ พื ่อ ก ำ ร แ ป ล ง ร ูป ว ัฒ น ธ ร ร ม เช ิง ด ิจ ิท ัล  (Culture 
Transformation) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำองค์กำรให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย (Internal Process 
Transformation) 
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ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 
ที่มำ: แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกระทรวงแรงงำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ภำพที ่11 สรุปแนวทำงกำรพัฒนำดิจิทัลของกระทรวงแรงงำนในระยะ 5 ปี 

ทั้งนี้ กำรพัฒนำดิจิทัลของกระทรวงแรงงำนตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกระทรวงแรงงำน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรวำงรำกฐำนเพ่ือกำรพัฒนำสู่ดิจิทัล (Digital Foundation) 
ขั้นตอนที่ 2 พร้อมก้ำวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Ready) 
ขั้นตอนที่ 3 กำรแปลงรูปกระทรวงแรงงำนสู่กำรประยุกต์ใช้ดิจิทัลอย่ำงสมบูรณ์ (Digital 

Transformed) และ 
ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงแรงงำนเป็นแพลตฟอร์มด้ำนแรงงำน (Digital Platform) ที่สนับสนุน

กำรพัฒนำแรงงำนไทยอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
โดยแผนงำน/โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำดิจิทัลของกระทรวงแรงงำนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน

ประกันสังคมมีดังต่อไปนี้ 
แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนประกันสังคม มีจ ำนวน 3 โครงกำร

ได้แก่ 
โครงกำรที่ 1.1 โครงกำรต่อเติมประสบกำรณ์กำรให้บริกำรรอบทิศทำงด้วยมุมมอง  360๐ 

ผู้รับบริกำร (360๐ Citizen-Centricity Service Design) 
โครงกำรที ่ 1.2 โครงกำรยกระดับ Smart Labour Application เพื ่อสร้ำงควำมผูกพัน

ตอบสนองควำมต ้องกำรที ่เจำะจงในท ุกย ่ำงก ้ำวช ีว ิตประชำชน (Smart Labour App for Citizen 
Engagement and Personalization) 

โครงกำรที ่ 1 .3 โครงกำร Virtualization ศ ูนย ์บร ิกำรแรงงำน (Citizen Experience 
Virtualization) 
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ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนประกันสังคม มีจ ำนวน 3 โครงกำร
ได้แก่ 

โครงกำรที่ 2.1 โครงกำรส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ดิจิทัลของกระทรวง ตลอดจนกำรติดตำมและวัดผลกำรให้บริกำรดิจิทัล  

โครงกำรที่ 2.2 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรสร้ำงวัฒนธรรมของกำรส่งมอบ
กำรบริกำรดิจิทัลของบุคลำกรในองค์กร 

โครงกำรที่ 2.3 โครงกำร Digital Best Practice Award เพื่อมอบรำงวัลให้แก่หน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ที ่สำมำรถน ำกำรปฏิบัติที ่เป ็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนดิจิท ัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงดีเยี ่ยมใน
หน่วยงำนนั้น ๆ 

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนประกันสังคม มีจ ำนวน 2 โครงกำร
ได้แก่ 

โครงกำรที่ 3.1 โครงกำรบ่มเพำะผู้น ำทำงด้ำนกำรแปรรูปองค์กรทำงด้ำนดิจิทัล  
โครงกำรที่ 3.3 โครงกำรถอดและบูรณำกำรกระบวนงำนกระทรวงแรงงำน  
แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนประกันสังคม มีจ ำนวน 3 โครงกำร

ได้แก่ 
โครงกำรที่ 4.1 โครงกำรศึกษำ ทบทวนบทบัญญัติด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ

องค์กรดิจิทัล 
โครงกำรที ่ 4.2 โครงกำรศึกษำ วิเครำะห์และจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture: EA) ของกระทรวงแรงงำน 
โครงกำรที่ 4.4 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมบริกำรกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเปิดส ำหรับมหำชน 

(Massive Open Online Course: MOOC) ของกระทรวงแรงงำน 
โดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคมฉบับนี้ ใช้แนวทำงกำรพัฒนำ

ดิจิทัลของกระทรวงแรงงำนข้ำงต้นประกอบกำรวิเครำะห์เพ่ือให้แผนมีควำมสอดคล้องและต่อเนื่อง 

1.6.4 แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ   ปี (พ.ศ. 256  – 2565) 

ในหัวข้อนี้จะกล่ำวถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์องค์กร และกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศของส ำนักงำนประกันสังคมประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบำย เป้ำประสงค์ และภำพรวม 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนประกันสังคม โดยแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 - 2565) ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

(1) วิสัยทัศน ์ส านักงานประกันสังคม 

ส ำนักงำนประกันสังคมก ำหนดวิสัยทัศน์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ส านักงานประกันสังคม 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-24 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

“ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแรงงำน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน” 

(2) พันธกิจส านักงานประกันสังคม 
พันธกิจองค์กรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 

2565) ได้แก่ 
พันธกิจส านักงานประกันสังคม 

กำรบริหำรกำรประกันสังคมและเงินทดแทน 
โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้แรงงำนมีหลักประกันกำรด ำรงชีวิตที่มั่นคง 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม 
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ก ำหนด

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของ 

วัยแรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงกลุ่มแรงงำนที่มี

ควำมต้องกำรเฉพำะ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิประโยชน์ เพื่อ

เตรียมพร้อมและยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำย 

กำรสื่อสำร เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้

เต็มศักยภำพ 
 

 
ที่มำ: แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ภำพที่ 12 ภำพรวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนประกันสังคม 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-25 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

1.6.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำวำงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของส ำนักงำนประกันสังคม ฉบับที่ 4 เพ่ือสอดคล้องตำมแผนกำรด ำเนินโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
ประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนำและตอบสนองตรงสู่กลุ่มเป้ำหมำย โดยมีกำร
ทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2559 - 2563) เป็นแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 
3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับ โครงสร้ ำง พ้ืนฐำน เทคโน โลยีส ำรสน เทศให้ มี เสถีย รภำพ 
(Infrastructure) มีเจตนำรมย์เพ่ือให้เกิดกำรเพ่ิมศักยภำพโครงข่ำย และระบบสื่อสัญญำณให้มีเสถียรภำพ 
และพัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถรองรับกำรให้บริกำร 24x7 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data) มีเจตนำรมย์เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำ
กำรข้อมูลสำรสนเทศ (Data Integration) และสร้ำงระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับองค์กร (DSS; 
Decision Support System) ยกระดับกำรให้บริกำรสู่ e-Self Service (e-Self Service) มีเจตนำรมย์เพ่ือให้
เกิดกำรพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ เป็นสถำปัตยกรรมแบบ SOA (Service Oriented 
Architecture) และเกิดกำรพัฒ นำช่องทำงกำรให้ บริกำรผ่ ำน  Internet Mobile และ Call Center 
นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรท ำให้เกิดกำรพัฒนำระบบปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนภำยใน
องค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม 

ทั้งนี้  ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนประกันสังคม ซึ่ง
ครอบคลุมกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และกระบวนงำนให้บริกำรที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ประกันตน นำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร สถำนพยำบำล และหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และรองรับสถำนกำรณ์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

โดยกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องตำมแผนปรับเปลี่ยนหน่วยงำนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital 
Transformation) ของกระทรวงแรงงำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
ประกันสังคมใน 3 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงำนทุกกลุ่ม
และทุกคน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงำนด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และเครือข่ำยกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำง
กำรเข้ำถึงและให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ 
กำรด ำเนินงำนเพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์ ดังกล่ำวมีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำบริกำรต่ำง ๆ ของ

ส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือให้นำยจ้ำงและผู้ประกันตนมีช่องทำงติดต่อส ำนักงำนฯ เพ่ือด ำเนินกำรท ำธุรกรรม
ต่ำง ๆ ที่มีรูปแบบทันสมัย สะดวกสบำย ด้วยกำรเชื่อมโยงบริกำรผ่ำนอุปกรณ์และระบบแบบ Web-based 
และได้รับทรำบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่ำนช่องทำงที่ทันสมัย มีควำมเชื่อมั่นและปลอดภัยในกำรท ำธุรกรรม  
พร้อมทั้งมุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีควำมมั่นคง ทันสมัย ถูกต้องสมบูรณ์ มีควำมยืดหยุ่นต่อกำรเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงในอนำคต และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
เพ่ือให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำร ได้รับบทวิเครำะห์ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เชิงลึกเพ่ือ



บทที่ 1 บทน ำ 

 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 1-26 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

ประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย เช่น กำรคำดกำรณ์สถำนะในอนำคตของกองทุนต่ำง ๆ หรือแนวโน้ม  
ควำมต้องกำรสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน นอกจำกนี้นำยจ้ำงและผู้ประกันตนสำมำรถจัดกำรเลือกสิทธิ
ประโยชน์ที่ตรงควำมต้องกำร และสำมำรถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนได้ 

กำรศึกษำเป้ำหมำย ทิศทำง กำรพัฒนำของส ำนักงำนประกันสังคมจะน ำไปสู่กำรวิเครำะห์และ
กำรจัดท ำแผนดิจิทัล กำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กร กำรบริหำรโครงกำร และกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถมุ่งเน้นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และ 
ทุกส่วนของธุรกิจทั้งในส่วนของกระบวนกำรท ำงำนกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำร กำรปรับวัฒนธรรมองค์กร 
และกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเติบโตในอนำคตต่อไป 
 



บทที่ 2 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 2-1 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

บทที่ 2 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร ์
ในหัวข้อนี้เป็นสรุปผลกำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที ่เกี่ยวข้องกับ 

กำรพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม โดยมีที่มำจำกกำรวิเครำะห์กรอบทิศทำงเชิงนโยบำย ประโยชน์ 
และวิส ัยทัศน ์ด ิจ ิท ัลระดับองค์กรในกำรประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิกำรของผู ้บร ิหำรและเจ้ำหน้ำที ่ ส ำนักงำน
ประกันสังคม ซึ่งร่วมกันจัดท ำทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร 

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องในกำรพัฒนำดิจิทัลขอ ง
ส ำนักงำนประกันสังคม ที่ได้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร จำกกำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์จำก
ปัจจัยต่ำง ๆ ซึ ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที ่เกี ่ยวข้องกับกำรพัฒนำองค์กรดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม 
ประกอบด้วย 6 ปัจจัยในกำรวิเครำะห์ และ 4 กลุ่มแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้  

ปัจจัยแวดล้อมในกำรวิเครำะห์ ประกอบด้วย 
1. สภำพสังคม สภำพแวดล้อม (Social/Environment Landscape) 
2. ทิศทำงโลก ทิศทำงประเทศ (Global Trends and Country Directions) 
3. ควำมต้องกำรของตลำดและสภำพเศรษฐกิจ (Market Demand and Economy) 
4. ทักษะของบุคลำกร (Manned) และเทคโนโลยี (Unmanned) ที่เกี่ยวข้อง 
5. ต ำแหน่ง บทบำท พฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์กร (Roles & Behaviors) 
6. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ (Law and Regulation Compliance) 
กลุ่มแนวทำงในกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
7. โอกำสทำงธุรกิจ/โอกำสในกำรพัฒนำ (Business Opportunities) 
8. ทิศทำงและกำรตรวจสอบ (Directions & Monitoring) 
9. ควำมจ ำเป็นด้ำนบุคลำกรและเครื่องมือ (Required Manned & Unmanned) 
10. บทบำท & พันธมิตรหลักที่จ ำเป็น (Required Roles & Key Partners) 
โดยเมื ่อสำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ (4 กลุ ่ม) ได้แล้วนั ้นจะน ำมำทบทวนเพื ่อก ำหนด  

พันธกิจ (Mission) และ วิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อใช้เป็นทิศทำงกำรจัดท ำแผนและกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ต่อไป 

 



บทที่ 2 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 2-2 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 
ภำพที่ 13 สรุปผลกำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม 

 



บทที่ 2 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 2-3 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

2.1.1 ผลการวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อม 

(1) สภาพสังคม สภาพแวดล้อม (Social/Environment Landscape) 
 บทบำทของสังคมดิจิทัลและสื ่อสังคมออนไลน์: สังคมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

ที่เปลี่ยนแปลงไป Social Media เข้ำมำแทนที่กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์แบบเดิมที่เป็น one-to-one เป็น 
many-to-many ท ำให้กำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรเป็นไปแบบทวีคูณ 

 ทักษะควำมรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลด้ำนสุขภำพของประชำชน : ควำมสำมำรถของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ สมำร์ทโฟน ท ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในทุกด้ำน สำมำรถบันทึกกำรใช้บริกำรและกำร
รับบริกำรด้ำนสุขภำพในแบบทุกที่ทุกเวลำ (Any-time, Any-where) และสำมำรถดูแลสุขภำพด้วยตัวเอง 

 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ รำยได้ลด คนตกงำน : จำกภัยพิบัติโรคระบำดซึ่งกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม และควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ ตลอดจนกำรน ำระบบอัตโนมัติเข้ำมำท ำงำนแทนคน ท ำให้
กำรจ้ำงงำนลดลง ประกันสังคมต้องจ่ำยประโยชน์ทดแทนกำรว่ำงงำน กำรเลิกกิจกำรของผู้ประกอบกำร
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) จ ำนวนมำกท ำให้เงินสมทบลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 สังคมผู้สูงอำยุ /ปัญหำสุขภำวะของประชำชน : ปัญหำอัตรำกำรเกิดที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
และอำยุเฉลี่ยของประชำกรที่สูงขึ้นมำก ท ำให้มีผู้สูงวัยในช่วงอำยุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปจ ำนวนกว่ำร้อยละ 40 
ของประชำกรทั้งประเทศในปี 2570 ซึ ่งในสถำนกำรณ์เช่นนี ้จะส่งผลให้ปริมำณแรงงำนจะน้อยกว่ำผู ้รับ
ประโยชน์ทดแทนจำกกำรเกษียณอำยุ อำจส่งผลต่อกองทุนฯ จะมีขนำดลดลง 

 ควำมคำดหวังของประชำชนที่มีต่อบริกำรภำครัฐ : ประชำชนต้องกำรประโยชน์ทดแทน 
มำกขึ้น โดยมีกำรเรียกร้องจำกภำคส่วนต่ำง ๆ และจำกภำคกำรเมือง ท ำให้ประกันสังคมต้องตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรเหล่ำนั้น จึงเกิดบริกำรใหม่ ๆ ที่ท ำให้ต้องลงทุนในทำงเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศต้อง
ได้รับกำรปรับปรุง 

(2) ทิศทางโลก ทิศทางประเทศ (Global Trends and Country Directions) 
 ประเทศไทยมีบริกำร Public Health อันดับต้นของโลก : ประเทศไทยมีบุคลำกรที ่มี

คุณภำพเข้ำสู ่อำชีพทำงสำธำรณสุขเป็นจ ำนวนมำก มีกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขที ่มีคุณภำพ 
ติดระดับโลก กำรให้บริกำรในระดับ World Class ของสถำนพยำบำลรัฐและเอกชน ตลอดจนควำมร่วมมือ
ของสถำนพยำบำลกับส ำนักงำนประกันสังคม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผู้ประกันตนมีควำมสะดวก
ในกำรรับบริกำรและกำรเปลี่ยนสถำนพยำบำล 

 นโยบำยรัฐบำล /แผนปฏิรูปประเทศ: หลักประกันสุขภำพเป็นหนึ่งในนโยบำยส ำคัญของ
รัฐบำลและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ ่งก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำระบบข้อมูลสุขภำพของประชำชน และ
ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำมำตรฐำนในกำรเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยสถำนพยำบำล  
ทุกแห่งจะต้องส่งแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย (มีข้อมูลหลักในทะเบียนผู้ป่วย) รวมถึงคืนข้อมูล
สุขภำพส่วนบุคคลเพ่ือกำรดูแลตนเอง 

 เป ้ำหมำยกำรพ ัฒนำที ่ยั ่งย ืน  (SDGs): ท ำให ้กองท ุนต ้องคงสภำพกำรเป ็นที ่พึ ่งของ
ผู้ประกันตนด้ำนสุขภำพและสวัสดิกำรหลังเกษียณอำยุโดยไม่เดือดร้อนกับครอบครัวและสังคม 

 โรคระบำด และโรคอุบัติใหม่: กำรรับมือกับโรคระบำดและโรคอุบัติใหม่ที ่เกิดขึ้นอย่ำง
มำกมำย ดังนั้นส ำนักงำนประกันสังคมจะต้องมีองค์ควำมรู้ที่ทันสมัยในกำรรับมือกับโรคเหล่ำนี้ ตลอดจน 
กำรฟ้ืนฟูผู้ประกันตนหลังกำรป่วย 
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ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสื ่อสำร (5G) และดิจ ิท ัล : เทคโนโลยีเหล่ำนี ้ได ้ส ่งผลต่อ
ควำมเร็วในกำรสื่อสำรทำงดิจิทัล ด้วยกำรสื่อสำรแบบไร้สำยควำมเร็วสูงได้ลดขีดจ ำกัดของกำรเดินสำย
สื่อสำร กำรใช้ระบบ 5G ท ำให้แพลตฟอร์มที่เป็น Smart Devices สำมำรถติดตั้งได้ทุกที่และเคลื่อนที่ได้ 

 ปัญหำเศรษฐกิจหลังโรคระบำด: ธุรกิจในระบบเดิมจะล่มสลำย เกิดธุรกิจใหม่เข้ำมำแทนที่ 
(Disruptive Technology) ปัญหำกำรว่ำงงำน และปัญหำกำรขำดแคลนผู้ประกอบกำรและแรงงำนที่มี
ทักษะทำงดิจิทัล ท ำให้ธุรกิจที ่จะเกิดขึ้นใหม่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที เกิดกำรหยุดชะงักของกลไก  
ทำงเศรษฐกิจ 

(3) ความต้องการของตลาดและสภาพเศรษฐกิจ (Market Demand and Economy) 
 ประชำชนต้องกำรสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ : สิทธิประโยชน์บำงอย่ำงล้ำสมัย จ ำเป็นต้อง

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม แนวโน้มของโรค และปัญหำสุขภำพของประชำกรในตลำดแรงงำน  
 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินสมทบของผู ้ประกอบกำร ผู ้ประกันตน และรัฐบำล ได้รับ

ผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจ: สภำพคล่องของผู้ประกันตนและผู้ประกอบกำร รวมถึงรัฐบำลที่ต้องกู้ยืมเงิน
จำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพ่ือมำใช้จ่ำย 

 ผู้ประกันตนต้องกำรข้อมูลเพื่อกำรดูแลตนเองที่เข้ำถึงง่ำยและสะดวก : กำรเดินทำงไป
สถำนพยำบำลมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรคระบำด จึงต้องกำรดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยพร้อมทั้งสำมำรถเบิกสิทธิ
ประโยชน์ผ่ำนช่องทำงดิจิทัลได้โดยไม่ต้องเดินทำง 

 ผู้ประกันตนคำดหวังว่ำกองทุนประกันสังคมต้องสนับสนุนด้ำนบริกำรสุขภำพฟรี: บริกำร
สุขภำพที่เป็นบริกำรสร้ำงเสริม ส่งเสริม ป้องกัน ควรจะได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ ให้ครอบคลุม 

 มีกำรให้บริกำรเฉพำะบุคคล : มีระบบข้อมูลซึ ่งสำมำรถให้บริกำรที ่เป็นเอกลักษณ์ของ
ผู้ประกันตนแต่ละคน 

 กำรจ่ำยเงินชดเชย รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ : สถำนพยำบำลและผู้ประกันตน 
คำดหวังให้ม ีควำมรวดเร็วในกำรจ่ำยเงินชดเชยค่ำบริกำรต่ำง ๆ โดยกำรปรับวิธ ีกำรตรวจสอบเป็น 
Post-audit คือ จ่ำยเงินชดเชยก่อนกำรตรวจสอบ เพื่อให้เกิดสภำพคล่องทำงกำรเงินของสถำนพยำบำล 
โดยเฉพำะสถำนพยำบำลระดับโรงเรียนแพทย์ควรให้จ่ำยเงินชดเชยไปก่อนและตรวจสอบทีหลังด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็ว 
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ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

(4) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Law and Regulation Compliance) 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งมีหลำยฉบับ มีควำมซับซ้อน และมีบทลงโทษที่สูง เช่น 

กฎหมำยด้ำนสิทธิและสุขภำพ กฎหมำยรัฐบำลดิจิทัล กฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ  
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมำยด้ำนกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
เป็นต้น 

(5) ทักษะบุคลากร (Manned) และเทคโนโลยีที่ต้องการ (Unmanned) 

(5.1) ทักษะบุคลำกร (Manned) 
กำรปร ับเปลี ่ยนบทบำทหน้ำที ่และพ ัฒนำทักษะของบ ุคลำกรให ้เหมำะสมกับ  

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำบริกำร พัฒนำองค์กร และบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
และกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้สำมำรถปรับตัวตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง  

(5.2) เทคโนโลยีที่ต้องกำร (Unmanned) 
- กำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำบริกำร พัฒนำองค์กร และบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
- กำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้สำมำรถปรับตัวตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง  

(6) บทบาท พฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์กร (Roles & Behaviors) 
 กำรเรียนรู ้จำกข้อผิดพลำด พร้อมรับกำรเปลี ่ยนแปลง : บุคลำกรสำมำรถเรียนรู ้จำก

ข้อผิดพลำดและปรับปรุงตนเองจำกประสบกำรณ์ และสร้ำงบทเรียนเพ่ือแบ่งปันประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
 องค์กรมีประสิทธิภำพ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
 สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรมีควำมเชื ่อมโยง และท ำงำนเป็นทีมแบบข้ำม 

Cluster 
 มุ่งเน้นกำรท ำงำนแบบเชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง 
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกันสังคม เป็นเครื่องมือหลักในกำรแก้ปัญหำโดยกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Human-as-Solution) 

2.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาดิจิทัลของส านักงานประกันสังคม 

จำกปัจจัยแวดล้อมทั้ง ข้ำงต้นสรุปเป็น 4 กลุ่มแนวทำงในกำรพัฒนำ ได้แก่ 

(7) โอกาสทางธุรกิจ/โอกาสในการพัฒนา (Business Opportunities) 
 ประชำชนและผู้ประกันตนมีประสบกำรณ์และมีกำรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น 

กำรใช้ Mobile Wallet และ App. หมอพร้อม 
 กำรเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐมีควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
 ปรับปรุงระบบกำรตรวจจ่ำยและกำรช ำระบัญชีให้เป็นดิจิทัล (e-Claim & e-Payment) 

(8) ทิศทางและการตรวจสอบ (Directions & Monitoring) 
 รับฟังเสียงของผู้ประกันตน คนในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ำไปด ำเนินกำร 

อย่ำงเป็นระบบ 
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกำรตรวจสอบและกำรจ่ำยเงินชดเชย 
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 ก ำหนดกฎระเบียบ ค ำสั ่ง ที ่ชัดเจน ปฏิบัติได้ครอบคลุมเรื ่องธรรมำภิบำล กำรจัดกำร  
ควำมเสี่ยง และมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ 

(9) ความจ าเป็นด้านบุคลากรและเครื่องมือ (Required Manned & Unmanned) 
 พัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรให้ท ำงำนด้วยSmart office/Virtual Office เพื่อปรับตัว

รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี 
 เพิ่มบุคลำกรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้กลไก

กำร Outsource 

(10) บทบาท & พันธมิตรหลักที่จ าเป็น (Required Roles & Key Partners) 
 สร้ำงกำรรับรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และหน้ำที่ของผู้ประกันตน และนำยจ้ำง 
 สร้ำงควำมเข้ำใจในหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และสิทธิของสถำนพยำบำลในประกันสังคม  
 ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และมีธรรมำภิบำลของทุกภำคส่วน 

2.2 แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

2.2.1 แนวโน้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในแผนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
ดิจิทัล 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 
2580) (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ได้ระบุถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบำทส ำคัญในช่วง 
5 ปีข้ำงหน้ำไว้ดังนี้ 

 เท ค โน โล ยี สื่ อ ส ำรที่ มี ค ว ำม เร็ ว แล ะคุ ณ ภ ำพ สู งม ำก  (New Communications 
Technology) 

 เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลำ (Mobile/ 
Wearable Computing) 

 เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบคลำวด์ (Cloud Computing) 
 เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analytics) 
 เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
 เทคโนโลยีกำรพิมพ์สำมมิติ (3D Printing) 
 เทคโนโลยีควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) 
 เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
 เทคโนโลยี Blockchain 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 2-7 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 
ที่มำ: ปรับปรุงจำกนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจทิัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) (กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม, 2562) 

ภำพที่ 14 เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล สรุปพอสังเขปได้
ดังนี้ 

กำรน ำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) มำปรับใช้ในกำร
จ ำลองภำพหรือสถำนกำรณ์เหมือนจริง เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำธำรณะ กำรขยำยพ้ืนที่กำรรักษำ
สุขภำพไปยังพื ้นที ่ห ่ำงไกล (Telemedicine) รวมถึงกำรเพิ ่มรูปแบบใหม่ๆ ในกำรเรียนกำรสอน และ 
กำรท่องเที่ยว 

กำรน ำเทคโนโลย ี Advanced Geographic Information System มำใช ้ในกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลในเชิงพื้นที่ โดยสำมำรถประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำรเกษตร กำรบริหำร
จัดกำรระบบคมนำคมขนส่ง และด้ำนอ่ืน ๆ 

กำรน ำข้อมูล Big Data มำประมวลผล และใช้เป็นเครื่องมือในกำรคำดกำรณ์ และประเมิน
สภำพธุรก ิจกำรให้บริกำรโดยอำศัยเทคโนโลยี IoT และ Smart Machine เพื ่อให ้กำรวิเครำะห ์และ
ตอบสนองต่อผู้รับบริกำรเป็นแบบ Real-time 

กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร โดยปรับปรุงเว็บไซต์ และ
ฐำนข้อมูล เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงจำกสำธำรณะมำกขึ้น และผลักดันให้เกิดกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เปิดเผยเหล่ำนั้น
กับหน่วยงำนทุกภำคส่วน 

กำรน ำเทคโนโลยี Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI) มำปรับใช้เพื่อให้
เกิดกำรบริหำรจัดกำร และตอบสนองกำรให้บริกำรอัตโนมัติ โดยระบบ Smart Machine จะพัฒนำขึ้นและ
สำมำรถประเมินปัญหำ และจัดกำรสมดุลตลอดห่วงโซ่กำรบริกำร 

กำรน ำเทคโนโลยี Cloud Computing มำปรับใช้ในกำรเก็บข้อมูลเพ่ือลดควำมยุ่งยำกในกำร
ติดตั้งระบบ ลดต้นทุนในกำรดูแลระบบ และต้นทุนส ำหรับกำรสร้ำงเครือข่ำยด้วยตนเอง  
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กำรค ำน ึงถ ึงค วำมปลอดภ ัยท ำงไซ เบ อร ์ (Cyber Security) โดยจ ัดท ำม ำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเหตุกำรณ์ และมีควำมยืดหยุ่น อีกทั้ง
ปรับเปลี่ยน Mindset ในกำรจัดกำรประเด็นด้ำนควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ 

กำรอำศัยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สร้ำงสภำพแวดล้อมให้ภำครัฐปรับเปลี่ยน
รูปแบบบริกำรเป็นดิจิทัลมำกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเทคโนโลยีดังกล่ำวยังสนับสนุนภำครัฐในด้ ำนต่ำง ๆ อำทิ 
กำรสื่อสำร กำรใช้โมบำยเทคโนโลยี กำรวิเครำะห์ Big Data รวมไปถึงกำรประสำนงำนกับภำคธุรกิจและ
เอกชน 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain หรือ Distributed Ledger Technology ในกำร
จัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง และลดภำระกำรพึ่งพำคนกลำง 
ในกำรท ำธุรกรรมภำยใต้ควำมปลอดภัยที่มีควำมน่ำเชื่อถือ 

2.2.2 แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในช่วงปี พ.ศ. 2565 

จำกกำรติดตำมประกำศแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในช่วงปี  พ.ศ. 2565 ของ กำร์ทเนอร์7 
เพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนด้ำนเทคโนโลยี พบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมของ
เทคโนโลยีหลำยประกำร โดยกำร์ทเนอร์เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังหล่อหลอมโลกเสมือนดิจิทัลกับโลกที่
แท้จริงเข้ำด้วยกันซึ่งก ำลังท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจและกำรท ำงำนในองค์กรต่ำง ๆ   
กล่ำวคือ เทคโนโลยีจะถูกฝังเข้ำไปในทุกสิ่งของโลกธุรกิจ ท ำให้เกิดบริกำรดิจิทัล (Digital Service) ที่มีระบบ
อัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลัง จำกรำยงำนแนวโน้มของกำร์ทเนอร์ได้แบ่ง 12 แนวโน้มเทคโนโลยีเด่นในปี พ.ศ. 2565 
ออกเป็นสำมกลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 เทคโนโลยีกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบดิจิทัล (Engineering Trust) 
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีที่สนับสนุนกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่ำงรวดเร็วและง่ำย 

(Sculpting Change) 
กลุ่มท่ี 3 เทคโนโลยีที่เร่งรัดกำรเติบโตขององค์กร (Accelerating Growth) 

 

                                                 
7 บริษัท กำร์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) เป็นบริษัทที่ท ำกำรวิจัยและให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศชั้นน ำของโลก Gartner โดยทุกสิ้นปี 
Gartner จะประกำศแนวโน้มของเทคโนโลยีในปีถัดไปออกมำเพื่อให้ข้อมูลให้แก่ลูกค้ำเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนด้ำน
เทคโนโลยี 
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ที่มำ:  (Gartner Inc., 2565) 

ภำพที่ 15 แสดงกลุ่มและแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2565  

กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีการสร้างความเชื่อม่ันในระบบดิจิทัล (Engineering Trust): กำรพัฒนำ
ดิจิทัลต้องกำรรำกฐำนด้ำนไอทีที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภำพ  สำมำรถปรับลดปรับเพ่ิมขนำดของระบบได้ 
ตำมที่ต้องกำร โดยหน่วยงำนไอทีมีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนวิศวกรรมระบบและข้อมูลเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบ 
โดยแนวโน้มเทคโนโลยีส ำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบดิจิทัล โดยเทคโนโลยีในกลุ่ม 
Engineering Trust ประกอบด้วย 4 แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส ำคัญ ได้แก่ 

– เทคโนโลยี Data Fabric ช่วยให้กำรบูรณำกำรข้อมูลจำกหลำกหลำยแหล่ง 
หลำกหลำยแพลตฟอร์ม และหลำกหลำยผู้ใช้ ให้เป็นไปอย่ำงยืดหยุ่นและคล่องตัว ท ำให้ข้อมูลปรำกฏอยู่ในทุกท่ี 
ที่ต้องกำร โดยใช้กำรวิเครำะห์เพ่ือเรียนรู้และประมวลผลว่ำข้อมูลควรถูกน ำไปใช้ที่ใด ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวนี้
สำมำรถช่วยลดเวลำในกำรรวบรวม กำรปรับใช้งำน และกำรบ ำรุงรักษำ 

– เทคโนโลยี Cybersecurity Mesh เป็นสถำปัตยกรรมที่บูรณำกำรระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่กระจำยตัวอยู่เข้ำด้วยกัน Mesh ท ำให้โซลูชันรักษำควำมปลอดภัยที่กระจำยอยู่ในระบบ
ต่ำง ๆ ท ำงำนร่วมกันเพ่ือปรับปรุงระบบรักษำควำมปลอดภัยโดยรวม โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลจำกท้ังภำยใน
และภำยนอกสภำพแวดล้อมคลำวด์ได้อย่ำงรวดเร็วและน่ำเชื่อถือ 

– เทคโนโลยี Privacy-Enhancing Computation เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษำ
ควำมปลอดภัยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้สภำพแวดล้อมที่มีควำมเสี่ยงสูง และมีควำมส ำคัญ 
อย่ำงมำกในปัจจุบัน เนื่องจำกกฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวและกำรปกป้องข้อมูลที่เคร่งครัดขึ้น และควำมกังวล 
ด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นในกลุ่มผู้ใช้งำน เทคโนโลยี Privacy-Enhancing Computation ช่วยให้
กำรดึงข้อมูลเป็นไปอย่ำงปลอดภัยภำยใต้ข้อก ำหนด โดยใช้เทคนิคกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตัวหลำกหลำย
รูปแบบ 
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– การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Cloud Native8 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักพัฒนำ
สร้ำงสถำปัตยกรรมแอปพลิเคชันที่มีควำมยืดหยุ่นขึ้นมำได้ และท ำให้นักพัฒนำสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับเทรนด์
ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว บนแพลตฟอร์ม Cloud-native9 ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำร
ปรับขนำดระบบตำมกำรใช้งำน (elasticity & scalability) ซึ่งเป็นควำมสำมำรถหลักของกำรประมวลผลแบบ
คลำวด์เพ่ือกำรส่งมอบที่เร็วข้ึน ช่วยลดกำรพ่ึงพำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ท ำให้มีเวลำที่จะมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันกำรท ำงำน
ของแอปพลิเคชัน นอกจำกนี้ยังไม่สนับสนุนกำรย้ำยสู่ระบบคลำวด์ในแบบเดิม ๆ หรือ แบบ Lift-and-Shift ซึ่งมี
จุดอ่อน คือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกระบบคลำวด์อย่ำงเต็มที่และมีข้ันตอนกำรดูแลรักษำที่ยุ่งยำก 

กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและง่าย 
(Sculpting Change): กำรให้ควำมสนใจกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรสำมำรถขยำยควำมพยำยำมในกำรท ำให้
เป็นดิจิทัลได้ โดยกำรสร้ำงทีมฟิวชัน (Fusion Teams) ที่ประกอบด้วยหน่วยไอทีและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ซึ่งจะ
ท ำงำนร่วมกันและขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว งำนของไอทีคือกำร
จัดเตรียมเครื่องมือเพ่ือให้ทีมฟิวชั่นสำมำรถปรับเปลี่ยนเองได้ โดยเทคโนโลยีในกลุ่ม Sculpting Change 
ประกอบด้วย 4 แนวโน้มเทคโนโลยีที่ส ำคัญ ได้แก่ 

– เทคโนโลยี Composable Applications เทคโนโลยี คือ แอปพลิเคชันที่สร้ำง
ขึ้นมำจำกองค์ประกอบโมดูลำร์ โดยมีธุรกิจเป็นศูนย์กลำง (Business-centric Modular Components) ช่วยให้
สำมำรถน ำโค๊ดโปรแกรมกลับมำใช้ซ้ ำง่ำยขึ้น ท ำให้กำรพัฒนำโซลูชันซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เร็วขึ้น 

– เทคโน โลยี  Decision Intelligence เป็ นแนวโน้ มของเทคโน โลยี ที่ ช่ วย 
กำรตัดสินใจแทนคนโดยท ำงำนได้อัตโนมัติผ่ำนตัวช่วยอื่น ๆ เช่น กำรวิเครำะห์ขั้นสูง (Augmented analytics) 
กำรจ ำลอง (Simulations) และปัญญำประดิษฐ์ (AI) เป็นต้น 

– เทคโนโลยี  Hyperautomation เป็นชุดเครื่องมือที่ รวมเครื่องมืออัตโนมัติ 
แบบใหม่ ๆ ที่สนับสนุนกระบวนกำรให้รวดเร็วมีประสิทธิภำพ สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนและกระบวนกำรได้
โดยอัตโนมัติและท ำให้กำรด ำเนินงำนสำมำรถขยำยกำรท ำงำนเร็วข้ึนดีขึ้นและมีกำรตอบสนองมำกขึ้น 

– วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) ท ำหน้ำที่อัปเดตข้อมูล โมเดล และ
แอปพลิเคชันอัตโนมัติ เพ่ือให้เทคโนโลยี AI Delivery ท ำงำนอย่ำงคล่องตัว เมื่อควบรวมกับกำรก ำกับดูแล (AI 
Governance) AI Engineering ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อกำรพัฒนำ AI ที่จะช่วยสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจ AI น ำเสนอโซลูชัน
ที่ปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือให้องค์กรสำมำรถรับมือกับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด แต่กำรใช้ AI เพียงอย่ำง
เดียวไม่สำมำรถท ำได้ องค์กรต้องเพ่ิมประสิทธิภำพ AI  

กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีที่ เร่ งรั ดการเติบ โตขององค์ กร (Accelerating Growth): เมื่ อมี 
Foundation และ Building Blocks แล้วก็ให้เริ่มมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เพ่ิมมูลค่ำสูงสุดต่อสิ่งต่ำง ๆ 
ที่องค์กรสร้ำงขึ้น แนวโน้มเทคโนโลยีที่เร่งกำรเติบโตขององค์กร โดยเทคโนโลยีในกลุ่ม Accelerating Growth 
ประกอบด้วย 4 แนวโน้มเทคโนโลยี ได้แก่ 

                                                 
8 Cloud Native Application คือ กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้น ำไปใช้งำนบนคลำวด์โดยมีคุณสมบัติ สำมำรถสเกลได้อย่ำงรวดเร็วและใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดค่ำใช้จ่ำยและท ำให้องค์กรสำมำรถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อยำ่งรวดเร็ว 
9 Cloud Native คือ เทคโนโลยีที่ท ำให้องค์กรสำมำรถสร้ำงและรันแอฟพลิเคชั่นสมัยใหม่ได้ในทุกสภำพแวดล้อมทั้งบน Public, Private หรือ 
Hybrid Cloud อย่ำงรวดเร็วผ่ำนคอนเทนเนอร์เทคโลโลยี (Containers) ที่มา: องค์กร CNCF (Cloud Native Compute Foundation: องค์กร
อิสระภายใต้ Linux Foundation) 
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– เทคโนโลยี  Distributed Enterprise คือ เทคโนโลยีที่ ใช้ ในกำรช่ วยสร้ำง
ประสบกำรณ์ดิจิทัลเพ่ือตอบสนองโมเดลธุรกิจที่เน้นกลยุทธ์ Digital-First และ Remote-First เช่น กำรท ำงำน
จำกทีบ่้ำน กำรให้บริกำรเสมือนจริง (Virtual services) และกำรท ำงำนแบบไฮบริด 

– เทคโนโลยี Total Experience ระบบอัตโนมัติที่ช่วยสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดี 
ให้ลูกค้ำ พนักงำน และผู้ใช้บริกำร เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจและกำรสนับสนุนจำกกำรบริหำรจัดกำรประสบกำรณ์
แบบองค์รวม 

– เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Autonomic Systems) คือ ระบบอัตโนมัติที่สำมำรถ
ปรับตัวให้เหมำะสมกับระบบนิเวศที่ซับซ้อน โดยเรียนรู้จำกสภำพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนอัลกอริธึมของตัวเอง
อย่ำงฉับพลัน อำจเป็นระบบฮำร์ดแวร์ หรือระบบซอฟต์แวร์ 

– เทคโนโลยี Generative AI คือ เทคโนโลยีที่ เรียนรู้สิ่ งประดิษฐ์จำกข้อมูลและ
สร้ำงสรรค์ออกมำเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีควำมคล้ำยคลึงกับสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ 

 
ภำพที่ 16 แสดงเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญในช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2570  

แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในช่วงปี  พ.ศ. 2565 ดังกล่ำวยังได้คำดหมำยถึงอนำคตของ
แนวโน้มเทคโนโลยีทั้ง 12 รำยกำรดังกล่ำวที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2570 ไว้ดังนี้ 

ภายในปี พ.ศ. 2566 
– องค์กรขนำดใหญ่มำกกว่ำหนึ่งในสำมจะมีนักวิเครำะห์ที่ฝึกกำรใช้ข้อมูลกำรตัดสินใจ 

(Decision Intelligence) ซ่ึงรวมถึงกำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรตัดสินใจ 
– 75% ขององค์กรที่ใช้ประโยชน์จำก Distributed Enterprise จะรับรู้ถึงกำรเติบโตของ

รำยได้เร็วกว่ำคู่แข่ง 25% 
ภายในป ีพ.ศ. 2567 

– กำรปรับใช้ Data Fabric จะเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ข้อมูลเป็นสี่ เท่ำในขณะที่ลดงำน 
กำรจัดกำรข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์ลงครึ่งหนึ่ง 
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– องค์กรต่ำง ๆ ที่น ำสถำปัตยกรรม Cybersecurity Mesh มำใช้เพ่ือบูรณำกำรเครื่องมือ 
ด้ำนควำมมั่นคงควำมปลอดภัย (Security Tools) เพ่ือท ำงำนเป็นระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วม (Cooperative 
Ecosystem) จะช่วยลดผลกระทบทำงกำรเงินจำกเหตุกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบุคคลได้โดยเฉลี่ย 90% 

– กำรออกแบบส ำหรับ SaaS ใหม่และแอปพลิเคชันแบบก ำหนดเองจะเป็น “Composable 
API-first or API-only” ท ำให้ SaaS แบบเดิมและแอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้นเฉพำะงำน (Custom Applications) 
กลำยเป็นแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม (Legacy) 

– กำรใช้จ่ำยส ำหรับ Hyperautomation อย่ำงแพร่หลำยจะเพ่ิมสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ
ธุรกิจต่ำง ๆ ถึง 40 เท่ำ และท ำให้เกิดกำรปรับตัวของกลไกธรรมำภิบำลที่เป็นปัจจัยในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงใน
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กร 

– 20% ขององค์กรที่ขำยระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์จะก ำหนดให้ลูกค้ำสละสิทธิ์กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผลิตภัณฑ์ของตน 

ภายในปี พ.ศ. 2568 
– องค์กรขนำดใหญ่ 60% จะใช้เทคนิคกำรค ำนวณเพ่ือเสริมควำมเป็นส่วนตัวตั้งแต่หนึ่ง

เทคนิคขึ้นไปในกำรวิเครำะห์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือกำรประมวลผลบนคลำวด์ 
– แพลตฟอร์ม Cloud Native จะท ำหน้ำที่ เป็นรำกฐำนส ำหรับควำมคิดริ เริ่มใหม่  ๆ  

ด้ำนดิจิทัลมำกกว่ำ 95% ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปี 2564 (น้อยกว่ำ 40%) 
– 10% ขององค์กรที่สร้ำงแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดด้ำนวิศวกรรม AI (AI Engineering Best 

Practices) จะสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยสำมเท่ำจำกควำมพยำยำมของ AI มำกกว่ำ 90% ขององค์กรที่ไม่ได้ท ำ 
– Generative AI จะคิดเป็น 10% ของข้อมูลทั้งหมดที่ผลิตขึ้น (ปัจจุบันน้อยกว่ำ 1%) 

ภายในปี พ.ศ. 2569 
– องค์กรขนำดใหญ่  60% จะใช้ประสบกำรณ์ทั้ งหมด (Total Experience) เพ่ือเปลี่ยน

รูปแบบธุรกิจของตนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยระดับโลกในกำรสนับสนุนลูกค้ำและพนักงำน 
เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับ กลุ่มและแนวโน้มเทคโนโลยีข้ำงต้น มำประกอบกำรพิจำรณำ

ก ำหนดล ำดับกำรพัฒนำระบบดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม สรุปไว้ดังตำรำงที่ 3 

ตำรำงที่ 3 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำระบบดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม ในระยะ 5 ปี 

กลุ่มและแนวโน้มเทคโนโลยี 
เป้าหมายการพัฒนาระบบดิจิทัลของ
ส านักงานประกันสังคม ในระยะ 5 ปี 

กลุ่มท่ี 1 เทคโนโลยีกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในระบบดิจิทัล 
(Engineering Trust) 

Data Fabric เริ่มพัฒนำ 2566 ใช้งำน 2567 
Cybersecurity Mesh เริ่มพัฒนำ 2566 ใช้งำน 2567 
Privacy-Enhancing 
Computation 

เริ่มพัฒนำ 2567 ใช้งำน 2568 

Cloud-Native Platforms เริ่มพัฒนำ 2567 ใช้งำน 2568 
กลุ่มท่ี 2 เทคโนโลยีที่สนับสนุน
กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่
ดิจิทัลได้อย่ำงรวดเร็วและง่ำย 
(Sculpting Change) 

Composable Applications เริ่มพัฒนำ 2566 ใช้งำน 2567 
Decision Intelligence เริ่มพัฒนำ 2565 ใช้งำน 2566 
Hyperautomation เริ่มพัฒนำ 2566 ใช้งำน 2567 
AI Engineering เริ่มพัฒนำ 2567 ใช้งำน 2568 

กลุ่มท่ี 3 เทคโนโลยีที่เร่งรัดกำร Distributed Enterprise เริ่มพัฒนำ 2565 ใช้งำน 2566 
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กลุ่มและแนวโน้มเทคโนโลยี 
เป้าหมายการพัฒนาระบบดิจิทัลของ
ส านักงานประกันสังคม ในระยะ 5 ปี 

เติบโตขององค์กร 
(Accelerating Growth) 

Total Experience เริ่มพัฒนำ 2566 ใช้งำน 2569 
Autonomic Systems เริ่มพัฒนำ 2566 ใช้งำน 2567 
Generative AI เริ่มพัฒนำ 2566 ใช้งำน 2568 

2.3 วิสัยทัศน์ด้านสถาปัตยกรรมดิจิทัลของส านักงานประกันสังคม (Digital SSO Architecture Vision) 

ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปัญหำโรคระบำดโควิด-19 ไปจนถึงควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ตลอดจน 
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ องค์กรต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้อยู่เสมอ โดยกำร
พัฒนำดิจิทัลเป็นหนทำงที่จะรักษำควำมที่ต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรในช่วงที่เกิดกำรหยุดชะงัก 
จำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนี้ได้ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบในองค์กรที่ต้องมี 
กำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบจะช่วยก ำหนดควำมจ ำเป็น  และ/หรือควำมต้องกำรในกำรน ำข้อมูลและ
เทคโนโลยีไปใช้อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีเสถียรภำพ ปลอดภัย และคุ้มค่ำ มุ่งสู่ประโยชน์ร่วมของ
องค์กร โดยจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ข้ำงต้น เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถขององค์กรและก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ 
ด้ำนสถำปัตยกรรมดิจิทัลระดับองค์กรของส ำนักงำนประกันสังคม 3 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กำรเชื่อมต่อดิจิทัลที่เชื่อถือได้ทุกที่ (Everywhere Trusted Digital Connections): กำรเชื่อมต่อ
ดิจิทัลที่เชื่อถือได้ส ำหรับทุกคน ทุกอุปกรณ์ ในทุกที่ 

(2) กำรขยำยผลนวัตกรรมดิจิทัลที่รวดเร็ว (Rapidly Scale Digital Solution): โซลูชันเพ่ือขยำยผล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ดิจิทัลได้อย่ำงรวดเร็วในทุกที่ 

(3) กำรพัฒนำควำมสำมำรถเชิงนวัตกรรมของบุคลำกร (Innovative Capabilities): กำรมีบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่เพ่ือให้องค์กรสำมำรถปรับตัวและคงควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติ งำน
ของอค์กร โดยอำศัยเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เป็นแนวโน้มแห่งอนำคต 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลดังกล่ำว จะเป็นแนวทำงใน  
กำรวำงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรปรับตัว กำรขยำยผลกำรท ำงำน และกำรรักษำควำมต่อเนื่อง  
ในกำรปฏิบัติงำนขององคก์ร 
 



บทที่ 2 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 2-14 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 
ภำพที่ 17 วิสัยทัศน์ด้ำนสถำปัตยกรรมดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม 

จำกเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ทั้งสำมประกำร น ำมำสู่กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำดิจิทัลขององค์กรใน 7 
ด้ำน ได้แก่ 

การพัฒนาระบบดิจิทัลขึ้นจากประสบการณ์แบบไฮบริดที่เชื่อมต่อกันโดยใช้การประมวลผลแบบ
คลาวด์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ (Connected - Hybrid Experiences: Cloud enable) โดย
องค์กรต้องพัฒนำให้ได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นไปตำมควำมคำดหวังและประสบกำรณ์ดิจิทัลของผู้รับบริกำร รวมถึง
บุคลำกรในองค์กร โดยเชื่อมโยงถึงกันเพ่ือขับเคลื่อนประสิทธิภำพกำรท ำงำนและรักษำบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถ 

การใช้ สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานและขับ เคลื่ อนด้ วยเหตุ การณ์  (Composable & 
Event-driven Architectures) เมื่อองค์กรจ ำเป็นต้องสร้ำงสรรค์นวัตกรรมบริกำรให้รวดเร็ว ทันต่อ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในยุค Next Normal (ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่ำนจำกยุค New 
Normal เป็น Now Normal แล้ว) องค์กรยังคงต้องแสวงหำควำมรวดเร็วและคล่องตัวมำกขึ้น อีกโดยใช้
สถำปัตยกรรมแบบผสมผสำนและขับเคลื่อนด้วยเหตุกำรณ์ 

มีบุคลากรในองค์กรเป็นผู้แก้ปัญหาหลักโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Human-as-Solution)  
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วท ำให้เกิดควำมคำดหวังต่อแผนกไอทีในกำรเร่งสร้ำงนวัตกรรม 
และด้วยแรงกดดันที่ เพ่ิมขึ้น ในองค์กรท ำให้ เกิดนั กเทคโน โลยีขึ้น ในหน่ วยงำนต่ำง ๆ  (Business 
Technologist) ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้ จะมีบทบำทน ำโดยเป็นพันธมิตรที่ส ำคัญของแผนกไอทีในกำรเร่งสร้ำง
นวัตกรรม 

การใช้เครื่องมืออัตโนมัติแบบใหม่ ๆ (Hyperautomation) ในกำรร้อยเรียงกระบวนกำรท ำงำนให้มี
ควำมเป็นอัตโนมัติ รวมถึงกำรสร้ำงกลไกธรรมำภิบำลให้หลอมรวมในกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญและจ ำเป็น
โดยอำศัยเครื่องมือ แบบ Hyperautomation เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

ก าหนดให้การรักษาความม่ันคงปลอดภัยโดยค่าเริ่มต้น (Security-by-default) ทุกแอปพลิเคชัน
และทุกระบบอัตโนมัติทีพั่ฒนำขึ้นจะต้องมีควำมมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่ตอนสร้ำง 



บทที่ 2 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 2-15 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

การใช้ ระบบคลาวด์แบบ  Hybrid-clouds และ  Multi-clouds กำรบู รณ ำกำรและจัดกำร
สภำพแวดล้อมคลำวด์ขององค์กรอย่ำงเหมำะสมเป็นปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงดิจิทัล ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกควำมยืดหยุ่นในกำรเลือกใช้และปรับขนำดตำมกำรใช้งำนของระบบ
คลำวด์ 

การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  (Data-driven Organization) กำรมีข้อมูลที่ ถูกต้อง 
เป็นกุญแจสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพ่ือสำมำรถรับข้อมูลที่ถูกต้อง (Right Data) ในบริบทที่ถูกต้อง 
(Right Context) ในเวลำที่เหมำะสม (Right Time) 

โดยส ำนักงำนประกันสังคม ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม ในระยะ 5 
ปี ไว้ดังนี้ “ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำส ำนักงำนประกันสังคมจะเป็นองค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยใช้ระบบดิจิทัล
แบบผสมผสำนและขับเคลื่อนด้วยเหตุกำรณ์ สร้ำงประสบกำรณ์ดิจิทัลที่สัมพันธ์กับประสบกำรณ์ของทุกคน 
ด้วยกลไกกำรท ำงำนที่เป็นอัตโนมัติ มั่นคงปลอดภัย และมีธรรมำภิบำล เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบนิเวศกำรท ำงำน
รองรับยุค Next Normal (Work Anyhow) ให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงรำบรื่น โดยมีบุคลำกรในองค์กร 
เป็นผู้แก้ปัญหำหลักโดยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Human-as-Solution) ” ซึ่งทิศทำงกำรพัฒนำดิจิทัลของ 
ส ำนักงำนประกันสังคมนี้ จะน ำไปสู่กำรก ำหนดแผนงำนด้ำนดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคมต่อไป 
 
 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 3-1 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานประกันสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

3.1 วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลส านักงานประกันสังคม 

วิสัยทัศน์ดิจิทัลส านักงานประกันสังคม 

“เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการท างานสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับสังคมแรงงาน” 

องค์ประกอบวิสัยทัศน์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้ำน ดังนี้ 

1) จุดมุ่งหมำยหลัก (Core Purpose): น าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล 

2) ค่ำนิยมหลัก (Core Value): บุคลากรของส านักงานประกันสังคม ท างานสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ 

3) เป้ำหมำยสูงสุด (Visionary Goals): ส่งมอบบริกำรที่ดีที่สุดให้กับสังคมแรงงำน โดยพัฒนำบริกำร
ของส ำนักงำนประกันสังคม ให้ทันต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี รักษำคุณภำพ ตอบสนองได้รวดเร็วด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน มีควำมมั่นคงปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกันตน 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
จุดมุ ่งหมำยหลัก (Core Purpose): น าใช้เทคโนโลยีด ิจิท ัลเพื ่อขับเคลื ่อนองค์กรด้วยข้อมูล  

กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัล โดยจัดระบบเทคโนโลยีขององค์กรให้มีควำมยืดหยุ่น พร้อมกำร
เพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำรปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์กรให้ได้รวดเร็วตำมที่ต้องกำร โดยกำรใช้
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลหลำยรูปแบบ ควบคู ่ไปกับกำรรักษำมำตรฐำนของบริกำรพื ้นฐำนด้ำนไอที เพื ่อให้  
ทุกหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนประกันสังคมสำมำรถใช้ข้อมูลขององค์กรในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนทุกระดับ
ผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัลเดียวกันด้วยกำรใช้เทคโนโลยีกำรประมวลผลคลำวด์แบบผสมและหลำกหลำย 
(Hybrid & Multi-clouds) 

ค่ำนิยมหลัก (Core Value): บุคลากรของส านักงานประกันสังคมท างานสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างราบรื ่น ไร้รอยต่อ กำรเป็นองค์กรดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบโดยปรับเปลี ่ยนระบบนิเวศ 
กำรท ำงำนขององค์กรให้พร้อมเผชิญกับทุกปัญหำในยุค Next Normal โดยเน้นคนเป็นโซลูชัน (Human-as-
solution) โดยเน้นกำรใช้คนในองค์กรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้เองในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ 

เป้ำหมำยสูงสุด (Visionary Goals): ส่งมอบบริกำรที่ดีที่สุดให้กับสังคมแรงงำน โดยพัฒนำบริกำร
ของส ำนักงำนประกันสังคมให้ทันต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี รักษำคุณภำพ ตอบสนองได้รวดเร็วด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน มีควำมมั่นคงปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกันตน โดยใช้ระบบดิจิทัลแบบผสมผสำนและขับเคลื่อน
ด้วยเหตุกำรณ์ สร้ำงประสบกำรณ์ดิจิทัลที่สัมพันธ์กับประสบกำรณ์ของทุกคน ด้วยกลไกกำรท ำงำนที่เป็น
อัตโนมัติ มั่นคงปลอดภัย และมีธรรมำภิบำล 

3.2 พันธกิจด้านดิจิทัลส านักงานประกันสังคม 

พันธกิจด้ำนดิจิทัลตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2566-
2570) ได้แก่ 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 3-2 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

พันธกิจที ่ 1 กำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน (Performance Management) เพื ่อสร้ำงผลลัพธ์ใหม่ 
สู่ยุค Disruptive Technology ด้วยนวัตกรรมบริกำรและนวัตกรรมเทคโนโลยี อย่ำงมีส่วนร่วม 

พันธกิจที ่ 2 กำรส่งมอบบริกำรตำมประสบกำรณ์ดิจิทัลและเชื ่อมโยงระหว่ำงกันเพื่อขับเคลื ่อน
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนและรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ (Human-as-Solution) 

พันธกิจที่ 3 บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบและมีธรรมำภิบำลด้วยสถำปัตยกรรม
องค์กร (EA Governance) 

ดังแสดงในภำพที่ 18 

 
ภำพที่ 18 พันธกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 3-3 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

3.3 กลยุทธ์ด้านดิจิทัลส านักงานประกันสังคม 
ส ำหรับแแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับนี้ 

ได้เสนอกลยุทธ์ที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ ภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลงและประเด็น
ท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำดิจิทัลของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) น ำไปสู่กำร
วำงแผนพัฒนำเพื ่อบรรลุพ ันธกิจองค์กร โดยสรุปเป ็นกลยุทธ์ด ้ำนดิจิท ัลของ ส ำนักงำนประกันสังคม 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลำกร (Digital 
Human Capital) 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรส่งเสริมแพลตฟอร์มกลำงกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกันตน (Digital Platform) 

กลยุทธ์ที ่ 3 มุ่งสู ่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล มีบริกำรอัจฉริยะและกำรบูรณำกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ 
(Digital Service and Big Data Analytic) 

กลยุทธ์ที ่ 4 กำรสร้ำงควำมชัดเจนในกำรติดตำมตรวจสอบงำนและผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
(Digital Governance) 

กลยุทธ์ที ่ 5 ยกระดับโครงสร้ำงพื ้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื ่อสำร และกำรรักษำ  
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT 
Infrastructure Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำลและ
เป็นไปตำมกฎหมำย 

 
ภำพที่ 19 กลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 3-4 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

จำกวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนประกันสังคมที่มุ่งพัฒนำให้ “ร่วมสร้ำงสรรค์สังคมแรงงำน ที่มีหลักประกัน
ถ้วนหน้ำอย่ำงยั่งยืน” โดยมีพันธกิจของส ำนักงำนประกันสังคม คือ “กำรบริหำรกำรประกันสังคมและเงิน
ทดแทน โดยกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้แรงงำนมีหลักประกันกำรด ำรงชีวิตที่มั่นคง” และมีประเด็น
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนประกันสังคม 5 รำยกำร โดยตำรำงที่ 4 และภำพที่ 20 แสดงควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม 

ตำรำงที่ 4 ควำมสอดคล้องระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนประกันสังคม และกลยุทธ์ด ้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี  

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานประกันสังคม 
(1) 

Digital 
Human 
Capital 

(2) 
Digital 

Platform 

(3) 
Digital 

Service & 
Analytic 

(4) 
Digital 

Governance 

(5) 
IT Infra. & 

Cyber 
Security 

1. สร้ำงควำมครอบคลุมกำรดูแลบริกำรและสิทธิ
ประโยชน์ของวัยแรงงำนทุกกลุ่มและทุกคน 

     

2. กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึง
กลุ่มแรงงำนที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ 

     

3. กำรออกแบบและพัฒนำบริกำร พร้อมกับสิทธิ
ประโยชน์ เพื่อเตรียมพร้อมและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

     

4. เช่ือมโยงสังคมแรงงำน ด้วยเครือข่ำยดิจิทัล และ
เครือข่ำยกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงกำรเข้ำถึงและ
ให้บริกำรเชิงรุกแก่ทุกคน 

     

5. กำรปฏิรูปองค์กรให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้บริกำรได้เต็มศักยภำพ 

     

 

 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 3-5 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

ภำพที่ 20 ควำมสอดคล้องระหว่ำงกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม กับประเด็น
ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

3.4 แผนงานด้านดิจิทัลส านักงานประกันสังคม 
กลยุทธ์ด้ำนดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคมทั้ง 5 กลยุทธ์ มี 10 แผนงำน แสดงดังภำพที่ 21 

ประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้ 

 
ภำพที่ 21 กลยุทธ์และแผนงำนด้ำนดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลำกร (Digital 
Human Capital) ประกอบด้วยแผนงำน 2 แผนงำน ดังนี้ 

แผนงำนที่ 1.1 พัฒนำระบบดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
แผนงำนที่ 1.2 พัฒนำทักษะดิจิทัลบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม 

กลยุทธ์ที่  2 กำรส่ งเสริมแพลตฟอร์มกลำงกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกันตน (Digital Platform) 
ประกอบด้วยแผนงำน 2 แผนงำน ดังนี้ 

แผนงำนที่ 2.1 กำรพัฒนำบริกำรข้อมูลสุขภำพรำยบุคคลส ำหรับผู้ประกันตน (e-Health 
Service) 

แผนงำนที่ 2.2 ก ำ ร เ พ่ิ ม ช่ อ งท ำ งบ ริ ก ำ ร ดิ จิ ทั ล  (Multi-channel / Responsive 
Communication) 

กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล มีบริกำรอัจฉริยะและกำรบูรณำกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ 
(Digital Service and Big Data Analytic) ประกอบด้วยแผนงำน 2 แผนงำน ดังนี้ 

แผนงำนที่ 3.1 กำรพัฒนำบริกำรดิจิทัล (Digital Service) 
แผนงำนที่ 3.2 กำรบูรณำกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ (Big Data & Analytic Platform) 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 3-6 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมชัดเจนในกำรติดตำมตรวจสอบงำนและผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
(Digital Governance) ประกอบด้วยแผนงำน 2 แผนงำน ดังนี้ 

แผนงำนที่ 4.1 กำรพัฒนำ Dashboard ส ำหรับผู้บริหำรเพ่ือกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
และประเมินผลบนอุปกรณ์ใดก็ได้เมื่อต้องกำร (Performance Visibility) 

แผนงำนที่ 4.2 กำรจัดระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม ให้มีควำม
ยืดหยุ่นบนระบบที่มีเสถียรภำพ เชื่อมโยง ปลอดภัย และมีธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ  ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย ประกอบด้วยแผนงำน 2 แผนงำน ดังนี้ 

แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของ
ส ำนักงำนประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 

แผนงำนที่ 5.2 ยกระดับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cybersecurity & PDPA) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ 
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยตรวจสอบ (GRC) 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ 3-7 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

3.5 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566  - 2570) มีกำรก ำหนด

โครงกำรรวมทั้งสิ้น 24 โครงกำร ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำรเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,474.39 ล้ำนบำท 
สำมำรถสรุปภำพรวมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5 และมีรำยละเอียดเรียงตำมกลยุทธ์ 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 6 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้หน้ำ 3-8ำ 3-8 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 
 
 
 
 

 
 

ตำรำงที่ 5 สรุปภำพรวมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

กลยุทธ์ 
โครงการ 
(จ านวน) 

ปีงบประมาณ/ประมาณการค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลำกร (Digital Human Capital) 

1 20.00 5.00 - - - 25.   

กลยุทธ์ที่ 2 กำรส่งเสริมแพลตฟอร์มกลำงกำรให้บริกำรแก่
ประชำชน (Digital Platform) 

1 1.00 - - - -  . 0 

กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล มีบริกำรอัจฉริยะ
และกำรบูรณำกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ (Digital Service 
and Big Data Analytic) 

2 59.71 209.13 59.71 - -  28.55 
 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงควำมชัดเจนในกำรติดตำมตรวจสอบ
งำนและผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร (Digital 
Governance) 

1 - 13.00 - - -   .   

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT Infrastructure, 
Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุม
ระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย 

19 436.79 572.01 258.16 73.51 766.37 2,  6.8  
 

รวม 2  517.5  799.     7.87 7 .5  766. 7 2, 7 . 9 

 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้หน้ำ 3-9ำ 3-9 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 
 
 
 
 

 
 

ตำรำงที่ 6 แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนักงำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

กลยุทธ ์ แผนงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 กำร
พัฒนำศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถ
ทำงเทคโนโลยดีิจิทัล
ให้แก่บุคลำกร 
(Digital Human 
Capital) 

แผนงำนท่ี 1.1 พัฒนำ
ระบบดิจิทลัเพื่อกำร
บริหำรจดักำรบคุลำกร 

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับสนับสนุนกำร
พัฒนำบุคลำกรแบบครบวงจร (HRD) 

20.00 5.00 - - - 25.00 กองฝึกอบรม 
 

กลยุทธ์ที่ 2 กำร
ส่งเสริมแพลตฟอร์ม
กลำงกำรให้บริกำร
แก่ประชำชน 
(Digital Platform) 

แผนงำนท่ี 2.2 กำรเพิ่ม
ช่องทำงบริกำรดิจิทัล 
(Multi-channel 
/Responsive 
Communication) 

โครงกำรเพิม่ช่องทำงจ่ำยประโยชน์ทดแทนผ่ำนบริกำร
พร้อมเพย ์ทุกกรณ ี
 
(ช่ือโครงกำร กำรพัฒนำกำรรับ-จ่ำยเงิน) 

1.00 - - - - 1.00 กองบริหำรกำรเงินและ
กำรบัญชี 

 

กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งสู่กำร
เป็นองค์กรดิจิทัล มี
บริกำรอัจฉรยิะและ
กำรบูรณำกำร
คลังข้อมูล
สำรสนเทศ (Digital 
Service and Big 
Data Analytic) 
 

แผนงำนท่ี 3.1 กำรพัฒนำ
บริกำรดจิิทัล (Digital 
Service) 
 
 

โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มระบบส ำหรับบริหำรงำน
ภำยในส ำนักงำนประกันสังคมผ่ำน SSO Super App 

- 30.00  - - - 30.00 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้หน้ำ 3-10ำ 3-10 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งสู่กำร
เป็นองค์กรดิจิทัล มี
บริกำรอัจฉรยิะและ
กำรบูรณำกำร
คลังข้อมูล
สำรสนเทศ (Digital 
Service and Big 
Data Analytic) 

แผนงำนท่ี 3.2 กำรบูรณำ
กำรคลังข้อมลูสำรสนเทศ 
(Big Data & Analytic 
Platform) 

3.2.2 โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรดิจิทัลระบบ
สำรสนเทศกองทุนเงินทดแทน (WCF) 

59.71 179.13 59.71 - - 298.55 ส ำนักงำนกองทุนเงิน
ทดแทน 

กลยุทธ์ที่ 4 กำร
สร้ำงควำมชัดเจนใน
กำรติดตำม
ตรวจสอบงำนและ
ผลกำรปฏิบตัิงำน
ขององค์กร (Digital 
Governance) 

แผนงำนที่ 4.2 กำรจดัระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทลัของ
ส ำนักงำนประกันสังคม ให้
มีควำมยืดหยุ่นบนระบบที่
มีเสถียรภำพ เชื่อมโยง 
ปลอดภัย และมีธรรมำ 
ภิบำล 

โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินกำรจดัท ำกรอบธรรมำ 
ภิบำลข้อมลู (Data Governance) ระยะที่ 1 (Data 
Catalog / Data Classification / Open Data / 
Data Exchange) 

- 13.00 - - - 13.00 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

 
 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้หน้ำ 3-11ำ 3-11 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 
 
 
 
 

 
 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร และกำร
รักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูล
สำรสนเทศ ควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และ
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (IT 
Infrastructure, 
Cybersecurity & 
Privacy Protection) 
ให้ครอบคลุมระบบ
ส ำคัญ มีธรรมำภิบำล 
และเป็นไปตำมกฎหมำย 

แผนงำนท่ี 5.1 พัฒนำต่อ
ยอดบริกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนและแพลตฟอร์ม
บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบ
คลำวด์ (Cloud Enabled 
Technology & Service 
Platform) 

5.1.1 โครงกำรเช่ำใช้ระบบเครือขำ่ยสื่อสำรข้อมลู 
เพื่อบริกำรงำนประกันสังคม (WAN) 

- 498.50  - - - 498.50 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5.1.2 โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพวิเตอร ์
แม่ข่ำยเพื่อทดแทนและรองรับระบบสำรสนเทศ
เพิ่มเตมิ 

158.50 - - - - 158.50 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5.1.3 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนยค์อมพิวเตอร ์ - 61.45 61.45 61.45 61.45 2 5.8  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5.1.4 โครงกำรจัดหำอุปกรณร์ักษำควำมปลอดภัย
ในกำรรับส่งข้อมลูแบบ Web Service เพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์เดิม 

- - - - 65.15 65.15 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
5.1.5 โครงกำรจัดหำอุปกรณส์ ำหรับเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนและบรหิำรจัดกำร
ผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ และอุปกรณ์
ป้องกันกำรบุกรุกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์เดิม 

93.60 - - - - 93.60 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 

5.1.6 โครงกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับ
กำรบุกรุก (Intrusion Prevention System) เพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์เดิม 
 
 

- - 54.70  - - 54.70  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้หน้ำ 3-12ำ 3-12 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร และกำร
รักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูล
สำรสนเทศ ควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และ
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (IT 
Infrastructure, 
Cybersecurity & 
Privacy Protection) 
ให้ครอบคลุมระบบ
ส ำคัญ มีธรรมำภิบำล 
และเป็นไปตำมกฎหมำย 
(ต่อ) 

แผนงำนท่ี 5.1 พัฒนำต่อ
ยอดบริกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนและแพลตฟอร์ม
บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบ
คลำวด์ (Cloud Enabled 
Technology & Service 
Platform) (ต่อ) 

5.1.7 โครงกำรจัดหำอุปกรณเ์พิ่มประสิทธิภำพ
ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในระบบสำรสนเทศ 
(Web Application Firewall) เพื่อทดแทน
อุปกรณ์เดิม 

- - 56.60  - - 56.60  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5.1.8 โครงกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย 
(Firewall) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดมิ 

- - - - 196.50  196.50  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5.1.9 โครงกำรจัดหำระบบเครือข่ำยสื่อสำรภำยใน 
(LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม 

- - - - 92.30  92.30  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5.1.10 โครงกำรจดัหำระบบประชุมทำงไกล 
(Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม 

- - - - 67.50  67.50  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

5.1.11 โครงกำรจดัหำระบบปรบัอำกำศแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ และควำมชื้นอัตโนมัติ (Precision 
Air Conditioning System) พร้อมติดตั้งใช้งำน
ทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม 

20.13 - - - - 20.13 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 5.1.12 โครงกำรจดัซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ ำป ี

22.00 - 36.30 - 17.31 75.6  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้หน้ำ 3-13ำ 3-13 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ (ล้านบาท) รวมงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร และกำร
รักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูล
สำรสนเทศ ควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และ
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (IT 
Infrastructure, 
Cybersecurity & 
Privacy Protection) 
ให้ครอบคลุมระบบ
ส ำคัญ มีธรรมำภิบำล 
และเป็นไปตำมกฎหมำย 
(ต่อ) 

แผนงำนท่ี 5.2 ยกระดับกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภยั
ข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Cybersecurity & PDPA) 
ให้ครอบคลุมระบบส ำคญั 
สอดคล้องกับมำตรฐำน 
สำกล มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย
กฎระเบียบของหน่วย
ตรวจสอบ (GRC) 

5.2.1 โครงกำรจ้ำงผู้เช่ียวชำญด้ำนระบบควำมมั่นคง
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 

2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 12.80  ส ำนักบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.2.2 โครงกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำนห้อง Data 
Center สู่ระบบ ISO/IEC 27001 

- - 2.75  - - 2.75  ส ำนักบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.2.3 โครงกำรจัดหำระบบศูนย์กลำงเฝ้ำระวังและ
รับมือภัยคุกคำมควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร ์(SSO 
Security Operation Center) เพื่อทดแทนระบบ
เดิม 

- - -  - 263.60 263.60 ส ำนักบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.2.4 โครงกำรพัฒนำระบบกำรจดักำรข้อมลูส่วน
บุคคลตำม พรบ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 2562  
ISO/IEC 27701 

- - 30.80  - - 30.80  ส ำนักบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.2.5 โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- 9.50  - 9.50  - 19.00 ส ำนักบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.2.6 โครงกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำน ISO/IEC 
20000-1 และ ISO 22301 

- - 13.00 - - 13.00 ส ำนักบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.2.7 โครงกำรจัดหำระบบบริหำรจัดกำรดำ้นควำม
ปลอดภัยฐำนข้อมูลของส ำนักงำนประกันสังคม 

140.00 - - - - 140.00 ส ำนักบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-1 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
โครงการปีงบประมาณ 2566 – 257  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-2 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรแบบครบวงจร MOOC หรือ Massive 
Open Online Course เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงกำรกำรศึกษำโลก โดยกำรน ำเทคโนโลยีและวิธีกำรเรียน 
กำรสอนสมัยใหม่มำผสมผสำน ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำได้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือใช้เป็นสื่อในกำร
สร้ำงฐำนควำมรู้ในกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนประกันสังคม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลำกร (Digital 
Human Capital) 
 แผนงำนที่ 1.1 พัฒนำระบบดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองฝึกอบรม 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 25 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
20.00 5.00 - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

2 ป ี(ปี 2566 – ปี 2567) 
 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-3 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการเพิ่มช่องทางจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์ ทุกกรณี 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 เพ่ือเชื่อมโยงระบบจ่ำยประโยชน์ทดแทนกับระบบพร้อมเพย์ของกระทรวงกำรคลัง 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 กำรส่งเสริมแพลตฟอร์มกลำงกำรให้บริกำรแก่ประชำชน (Digital Platform) 
 แผนงำนที่ 2.2 กำรเพ่ิมช่องทำงบริกำรดิจิทัล (Multi-channel / Responsive Communication) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 1 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1.00 - - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2566) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-4 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบส าหรับบริหารงานภายในส านักงานประกันสังคมผ่าน SSO Super App 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 เพ่ือให้ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีเครื่องมือที่จะสร้ำงแอปพลิเคชันใหม่ ๆ (Rapid 
Prototype) ตำมควำมต้องกำรของส ำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว โดยไม่ต้องเขียน
โค้ดท่ีใช้เวลำนำน 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล มีบริกำรอัจฉริยะและกำรบูรณำกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ 
(Digital Service and Big Data Analytic) 
 แผนงำนที่ 3.1 กำรพัฒนำบริกำรดิจิทัล (Digital Service) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 30 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- 30.00 - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2567) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-5 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน (WCF) 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนำกำรให้บริกำรดิจิทัลระบบสำรสนเทศกองทุนเงินทดแทนแก่ลูกจ้ำง 
นำยจ้ำง สถำนพยำบำลในควำมตกลง ผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถรับบริกำรได้  
อย่ำงรวดเร็วและสะดวกมำกยิ่งข้ึน  

2. พัฒนำบริกำรดิจิทัลระบบสำรสนเทศกองทุนเงินทดแทนให้สำมำรถรองรับกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนประกันสังคมที่ทันสมัยสอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี และ
ค ำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภำพเพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนำระบบกำรเชื่อมต่อบริกำรดิจิทัลระบบสำรสนเทศกองทุนเงินทดแทนกับข้อมูลสำรสนเทศ
ภำยใน และรองรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภำยนอกองค์กร 

4. พัฒนำเครื่องมือส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรท ำงำนของกองทุนเงินทดแทนในมิติต่ำง ๆ 
ส ำหรับกำรวำงแผน ก ำกับ ติดตำมแก้ไขปัญหำงำนกองทุนเงินทดแทน  

5. เพ่ือกำรจัดท ำระบบงำนกองทุนเงินทดแทนให้มีควำมทันสมัยด้วยรูปลักษณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรพัฒนำระบบ และปรับเปลี่ยนกระบวนงำนให้กระชับสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล มีบริกำรอัจฉริยะและกำรบูรณำกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ 
(Digital Service and Big Data Analytic) 
 แผนงำนที่ 3.2 กำรบูรณำกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ (Big Data & Analytic Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 298.55 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
59.71 179.13 59.71 - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

3 ปี (ปี 2567 – ปี 2568) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-6 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาด าเนินการจัดท ากรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ระยะที่   (Data 
Catalog /Data Classification /Open Data /Data Exchange) 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1. ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบธรรมำภิบำลข้อมูลของส ำนักงำนประกันสังคม ส ำหรับข้อมูลในภำรกิจ
หลักและภำรกิจสนับสนุน และข้อมูลเปิดตำมนิยำมข้อมูลเปิดภำครัฐ  (Open Government Data) ได้แก่ 

1.1. กำรจัดท ำโครงสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ (Data Governance Structure)   
1.2. กำรจัดท ำกรอบกระบวนกำรธรรมำภิบำล (Data Governance Processes) ของ

ส ำนักงำนประกันสังคม 
1.3. กำรจัดท ำเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules) ประกอบด้วย นิยำมข้อมูล (Data Definition) 

นโยบำยข้อมูล (Data Policies) และมำตรฐำนข้อมูล (Data Standard)  
2. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติและสร้ำงธรรมำภิบำลข้อมูลแก่บุคลำกรของ

ส ำนักงำนประกันสังคม 
3. ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
4. ด ำเนินกำรพัฒนำแพลตฟอร์มในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ JSON ส ำหรับชุดข้อมูลส ำคัญ

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุดข้อมูล โดยคัดเลือกจำกโครงกำรในระยะท่ี 1 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่ 4  กำรสร้ำงควำมชัดเจนในกำรติดตำมตรวจสอบงำนและผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  
(Digital Governance) 
 แผนงำนที่ 4.2 กำรจัดระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนประกันสังคม ให้มีควำมยืดหยุ่นบนระบบ
ที่มีเสถียรภำพ เชื่อมโยง ปลอดภัย และมีธรรมำภิบำล 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 13 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- 13.00 - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2567) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-7 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.1 โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม (WAN) 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 เช่ำใช้ระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล เพ่ือบริกำรงำนประกันสังคม (WAN) ทดแทนระบบเดิมที่จะหมด
สัญญำ 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 498.50 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- 498.50 - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2567) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-8 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและรองรับระบบสารสนเทศเพิ่มเติม 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 เพ่ือจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ทดแทนรำยกำรเดิมที่ยุติ 
กำรสนับสนุนจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ โดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่สำมำรถรองรับ  
กำรท ำงำนสถำปัตยกรรมที่ประกันสังคมมีอยู่ 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 158.50 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
158.50 - - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2566) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-9 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.3 โครงการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำระบบบริหำรจัดกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 245.80 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- 61.45 61.45 61.45 61.45 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

4 ปี (ปี 2567 – ปี 2570) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-10 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์เดิม 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยในกำรรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 65.15 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - - - 65.15 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2570) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-11 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.5 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์เดิม 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำอุปกรณ์ส ำหรับเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้ งำนและบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ป้องกันกำรบุกรุกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 93.60 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
93.60 - - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2566) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-12 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.6 โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) 
เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับกำรบุกรุก (Intrusion Prevention System) เพ่ือทดแทนอุปกรณ์
เดิม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 54.70 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - 54.70 - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2568) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-13 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.7 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบ
สารสนเทศ (Web Application Firewall) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำอุปกรณ์ เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในระบบสำรสนเทศ (Web 
Application Firewall) เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสงัคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 56.60 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - 56.60 - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2568) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-14 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.8 โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Firewall) เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 196.50 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - - - 196.50 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2570) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-15 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.9 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายส่ือสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำระบบเครือข่ำยสื่อสำรภำยใน (LAN) เพ่ือทดแทนระบบเดิม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 92.30 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - - - 92.30 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2570) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-16 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.10 โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำระบบประชุมทำงไกล (Video Conference) เพ่ือทดแทนระบบเดิม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 67.50 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - - - 67.50 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2570) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-17 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.11 โครงการจัดหาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอัตโนมัติ (Precision 
Air Conditioning System) พร้อมติดตั้งใช้งานทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดหำระบบปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภูมิ และควำมชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning 
System) พร้อมติดตั้งใช้งำนทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 20.13 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
20.13 - - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2566) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-18 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.1.12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.1 พัฒนำต่อยอดบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแพลตฟอร์มบริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคม บนระบบคลำวด์ (Cloud Enabled Technology & Service Platform) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 75.61 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
22.00 - 36.30 - 17.31 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

3 ปี (ปี 2566 ปี 2568 และ ปี 2570) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-19 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.2.1 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1. เพ่ือศึกษำ และออกแบบกรอบแนวทำงกำรยกระดับและเปลี่ยนผ่ำนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัล 5.0 (Cybersecurity Management Framework 5.0) โดยครอบคลุม 
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
กำรสร้ำงทักษะของบุคลำกรให้หลอมรวมกับโซลูชันกำรยกระดับควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงำน 

2. เพ่ือส ำรวจ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนของระบบเครือข่ำย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและข้อมูล
สำรสนเทศของกรมกำรจัดหำงำนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

3. เพ่ือวิเครำะห์ ตรวจสอบจุดอ่อนหรือช่องโหว่ และประเมินระดับควำมเสี่ยงของระบบเครือข่ำย 
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและข้อมูลสำรสนเทศของกรมกำรจัดหำงำนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.2 ยกระดับกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cybersecurity & PDPA) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยตรวจสอบ (GRC) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 12.80 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

5 ปี (ปี 2566 – ปี 2570) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-20 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.2.2 โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO/IEC 27001 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 เพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรทบทวนระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของ
สำรสนเทศ (Information Security Management Systems-ISMS) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 
ซึ่งเป็นมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและสำรสนเทศรุ่นล่ำสุด (Latest Version) 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.2 ยกระดับกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cybersecurity & PDPA) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยตรวจสอบ (GRC) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 2.75 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - 2.75 - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2568) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-21 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.2.3 โครงการจัดหาระบบศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
(SSO Security Operation Center) เพื่อทดแทนระบบเดิม 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1. เพ่ือเสริมสมรรถนะประสิทธิภำพของระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนระบบเครือข่ำยของส ำนักงำน
ประกันสังคมให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2. เพ่ือยกระดับกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีและข้อมูล
สำรสนเทศของส ำนักงำนประกันสังคม  

3. เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแก่ระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและ
ควำมน่ำเชื่อถือในกำรให้บริกำรขององค์กรต่อสำธำรณะชน 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.2 ยกระดับกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cybersecurity & PDPA) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยตรวจสอบ (GRC) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 263.60 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - - - 263.60 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2570) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-22 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.2.4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2562 ISO/IEC 27701 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดท ำนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคลตำม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2562 (PDPA ISO/IEC 27701 และ PDPA mgt.) 

1. วิเครำะห์กระแสข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละส ำนักเพ่ือก ำหนดและแยกแยะแหล่งข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องกับแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลและขอบเขตของกำรจัดท ำข้อมูลส่วนบุคคล  

2. วิเครำะห์วิธีกำรจัดเก็บข้อมูลในแต่ละแหล่งข้อมูลเพื่อออกแบบกำรจัดกำรข้อมูล 
3. วิเครำะห์กำรจัดกำรข้อมูลด้ำน Data Owner, Data Controller, Data Processor 
4. วิเครำะห์กำรก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลในแต่ละแหล่งของข้อมูลส่วนบุคคล  
5. วิเครำะห์นโยบำยและแนวปฏิบัติและควำมรับผิดชอบส ำหรับผู้เกี่ยวข้องด้ำนข้อมูลส่วนบุคคล 
6. วิเครำะห์แนวปฏิบัติเพ่ือกำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Protection Impact Assessment) 
7. พัฒนำระบบจัดเก็บเอกสำรนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมเนื้อหำดังนี้  
 7.1 ระบบจัดเก็บเอกสำรกำรยินยอมให้เก็บข้อมูลของลูกค้ำในรูปแบบคุกกี้  
 7.2 ระบบจัดเก็บนโยบำยกำรยินยอมของลูกค้ำในรูปแบบเอกสำร (Consent Document) 

 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.2 ยกระดับกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cybersecurity & PDPA) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยตรวจสอบ (GRC) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 30.80 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - 30.80 - - 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
1 ปี (ปี 2568) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-23 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.2.5 โครงการจ้างท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 เพ่ือจัดจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้กับส ำนักงำนประกันสังคม 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.2 ยกระดับกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cybersecurity & PDPA) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยตรวจสอบ (GRC) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 19 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- 9.50 - 9.50 - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

2 ปี (ปี 2567 และ ปี 2569) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-24 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.2.6 โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 และ ISO 22301 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 จ้ำงที่ปรึกษำจัดท ำมำตรฐำน ISO/IEC 20000-1 และ ISO 22301 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.2 ยกระดับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cybersecurity & PDPA) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยตรวจสอบ (GRC) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 13 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
- - 13.00 - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2568) 



แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลส ำนกังำนประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส ำนกังำนประกันสังคม หน้ำ ผ-25 
ส ำนักงำนศูนย์วจิัยและให้ค ำปรึกษำแหง่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

โครงการ 5.2.7 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฐานข้อมูลของส านักงาน
ประกันสังคม 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 โครงกำรจัดหำและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยฐำนข้อมูลของส ำนักงำน
ประกันสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนงาน 
 กลยุทธ์ที่  5 ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( IT 
Infrastructure, Cybersecurity & Privacy Protection) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ มีธรรมำภิบำล และ
เป็นไปตำมกฎหมำย 
 แผนงำนที่ 5.2 ยกระดับกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cybersecurity & PDPA) ให้ครอบคลุมระบบส ำคัญ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล มีธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบของหน่วยตรวจสอบ (GRC) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 140 ล้ำนบำท 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
140.00 - - - - 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

1 ปี (ปี 2566) 
 


