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รูปที่ 3.9 การเชื่อมโยง เปาประสงคของยุทธศาสตรพฒันาสาํนกังานประกันสังคมดจิิตอล (Digital SSO) กับ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิตอล ในแผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3-18 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 

  

รูปที่ 8.1 โครงสรางคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร 8-2 

รูปที่ 8.2 โครงสรางสาํนักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ (เดิม) 8-6 

รูปที่ 8.3 โครงสรางสาํนักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ (ปรับปรุงใหม) 8-7 

รูปที่ 8.4 แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง สํานักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ (ป 2558) 8-8 

รูปที่ 8.5 อัตราเงินเดือนผูเชี่ยวชาญดาน IT ตามมาตรฐานเอกชน 

 

8-10 

 

 

 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

บทนํา  
 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักคือบริหารงานกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2542 และ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558 การบริหารงานกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน        

พ.ศ.2537 โดยมีวิสัยทัศน (พ.ศ.2558-2562) “กาวสูองคกรประกันสังคมชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน”       

การท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

โดยมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2554-2558) เปนกรอบแนวทาง    

ในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในชวงป พ.ศ. 2554 ถึงป พ.ศ. 2558 ท่ีผานมา 

อีกท้ังในชวงระหวางป พ.ศ.2551 – พ.ศ.2556 ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก เชน การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับสมารทโฟน (smart 

phone) การเพ่ิมจํานวน IP address ดวยการเปลี่ยนเปน IPv6 ซ่ึงไดมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให

หนวยงานภาครัฐตองเปลี่ยนเปน IPv6 ภายในธันวาคม พ.ศ. 2558 เปนตน อีกท้ังยังมีการปรับปรุงระเบียบ

และขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการทํางานของสํานักงานประกันสังคมซ่ึงไมไดถูกพิจารณาไวใน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับปจจุบัน 

นอกจากนี้สถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปเกิดการแขงขันดานตางๆ มากข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบาย

ท่ีสําคัญโดยสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เนนใหเกิดการ

บริการประชาชนไดทุกท่ี ทุกเวลา 

ดังนั้นสํานักงานประกันสังคมจึงตองจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) ใหสอดคลองกับบทบัญญัติกฎหมาย สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง และ

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึงจะสงผลตอความพึงพอใจของนายจาง ผูประกันตน และประชาชน 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ.2559–2563) เพ่ือเปนเครื่องมือในการกําหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการ และการดําเนินการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ 

ดังนี้ 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I ก - 1 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

2.1 เพ่ือกําหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายการดําเนินงาน และ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก สําหรับพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของทุกหนวยงานในสํานักงานประกันสังคม 

2.2 เพ่ือใหมีแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม

ในการดําเนินการแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญในแตละปเ พ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

 

3. เปาหมาย  

3.1 สํานักงานประกันสังคมมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559 –    

พ.ศ.2563 โดยมุงเนนยุทธศาสตรในการพัฒนา และกรอบแนวทางการดําเนินงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.2 สํานักงานประกันสังคมมีแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2559 

– พ.ศ.2563 เพ่ือใหดําเนินการ แผนงาน/โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค 

 

4. ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินงานภายใน 150 วัน (20 พ.ย.58 – 18 เม.ย.59) 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I ก - 2 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

5. ข้ันตอนการดําเนินการ ตามขอบเขตของงาน และกําหนดการ 

โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม             

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) มีข้ันตอนการดําเนินการ ตามขอบเขตของงาน และกําหนดการ ดังตอไปนี้ 

 

 

  

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5

18ธ.ค.58 18ม.ค.59 18ก.พ.59 18ม.ีค.59 18เม.ย.59

5.1.1. วิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ              

สํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) พรอมจัดทํารางรายงานการวิเคราะหและประเมินผลดังกลาว

2 เดือน

5.1.2 นําเสนอรางรายงานการวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ       

การสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ตอสํานักงานประกันสังคม และจัดทํารายงาน      

 ฉบับสมบูรณ

2 เดือน

5.2.1 จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และวิธีดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ดังนี้

- สอบทานนโยบายรัฐบาล กระทรวงแรงงาน สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของตลอดจนวิสัยทัศน พันธกิจ 

ยุทธศาสตรเปาหมายและแผนงานโครงการ/กิจกรรมหลักดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พรอมทั้ง

จัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นกับผูบริหารทุกระดับ และเจาหนาที่ของ

สํานักงานประกันสังคมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

- ศึกษา วิเคราะหสถานภาพ สมรรถนะ ระบบคอมพิวเตอร ระบบความมั่นคง และระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของ

สํานักงานประกันสังคม รวมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสมทั้งดานสถาปตยกรรมระบบ อุปกรณคอมพิวเตอร ฮารดแวร 

ซอฟตแวร โครงสรางฐานขอมูล และเครือขายสื่อสารขอมูล

- ศึกษา วิเคราะหความตองการดานระบบสารสนเทศ ดานอัตรากําลัง

- ศึกษา วิเคราะห โครงสรางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม

ที่เหมาะสม

- ศึกษา วิเคราะหแผนการบริหารจัดการ การจัดหา การบํารุงรักษาและแผนการใชจายงบประมาณของโครงการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นําเสนอใหกับสํานักงานประกันสังคมรวมทั้งแผนการดําเนินงาน

5.2.2 ยกรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) 1 เดือน

5.2.3 จัดประชุมประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ตอสาธารณชนที่เกี่ยวของ

0.5 เดือน

5.2.4 จัดทําเอกสารแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4

(พ.ศ. 2559-2563) ฉบับสมบูรณ โดยมีองคประกอบอยางนอย ดังนี้

- วิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ และวิธีดําเนินการ

- การวิเคราะหสถานภาพดานอัตรากําลัง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก ระบบสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร ระบบความมั่นคง และระบบเครือขายสื่อสารขอมูล รวมทั้งโครงสรางและแผนการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

- จัดทําตารางความสัมพันธระหวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/ยุทธศาสตร/กลยุทธและวิธีดําเนินการ รวมทั้ง

แผนการใชจายงบประมาณ ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงาน

5.3.1 กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประกอบดวย กลยุทธ ตัวชี้วัด ระยะเวลาการดําเนินการ งบประมาณ และ

อื่นๆที่เกี่ยวของ

1 เดือน

5.3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการใชจายงบประมาณแตละงาน /โครงการ/กิจกรรม 1 เดือน

5.3.3 นําเสนอรางแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม 

พ.ศ. 2559-2563 ตอสํานักงานประกันสังคม

0.5 เดือน

5.3.4 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม

พ.ศ. 2559-2563 ฉบับสมบูรณ

0.5 เดือน

5.2 การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้

ลําดับ รายละเอียดขอบเขตของงาน กรอบเวลา

5.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้

5.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม พ .ศ. 2559-2563 ที่สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     ของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับสมบูรณ โดยมีขอบเขต ดังนี้

2 เดือน

1.5 เดือน

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I ก - 3 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

6. รูปแบบวิธีการท่ีใชในการดําเนินการ 

6.1  การรวบรวมข อม ูล  และสารสนเทศ เอกสาร  และการรายงานตางๆ (Data & 

Information) ในรอบปการดําเนินการที่ผานมา ที่ปรากฏอยูในแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรของ สปส. เพ่ือ

สะทอนในระดับผลผลิต (Output ) เปนอยางนอย 

6.2 การจัดทําแบบสํารวจ/แบบสอบถามในการสํารวจความคิด ความเห็น และขอเท็จจริงท่ี

เกี่ยวของกับแผนฯ ของผู ที ่เกี ่ยวของ หรือ ผู เปนเปาหมายจากภายในองคกร เพื่อ

รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรของ สปส. ตาม

สภาพที่มีอยู และการรวบรวมขอมูลที่สะทอนในระดับผลลัพธ (outcome) เปนอยาง

นอย 

6.3 การเขาสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูลที่สําคัญตอการ

จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของตอการ

จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.5 การวิเคราะห และการสังเคราะหขอมูลตางๆ ที่นําไปสูขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

ประเมินผลแผนฯ เดิม และจัดทําแผนฯ ใหม 

 

7. รายช่ือคณะทํางานโครงการ 

1. ดร. สุพจน   เธียรวุฒิ   หัวหนาโครงการ 

2. นาย รุงโรจน  กิตติถาวรกุล  นักวิจัย 

3. นาย เอกสิทธิ์   วันสม   นักวิจัย 

4. นาย  จิรวฒัน  ชีพสุมล   นักวิจัย 

5. นาย เธียร   ศรีไพจิตร  นักวิจัย  

6. นาย ทศพร   จันทมงคลเลิศ  นักวิจัย และเลขานุการ 

 

    

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I ก - 4 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

บทท่ี 1 

ความทาทายในอนาคต  
 

1.1 แนวโนมของผูประกันตน สถานประกอบการ กองทุน การรับบริการประเภทตางๆ 

 

1.1.1 อัตราการเติบโตของผูประกันตนในระยะ 5 ปขางหนา (ป 2558-2563) 

ตารางท่ี 1.1 อัตราการเติบโตของผูประกันตนในระยะ 5 ปขางหนา (ป 2558-2563) 

ประเภทของ

ผูประกันตน 

ป 2558 ป 2563 % เติบโต 

มาตรา 33 10,029,777  11,584,170  15% 

มาตรา 39   1,124,765    1,285,510  14% 

มาตรา 40   2,471,116    1,628,000  -34% 

รวม 13,625,658  14,497,680  6% 

ท่ีมา : อัตราการเติบโตของผูประกันตน ป 2563 

  มาตรา 33 และมาตรา 39 ขอมูลจากกองวิจัยและพัฒนา 

  มาตรา 40 ขอมูลจากสํานักเสริมสรางความม่ันคงแรงงานนอกระบบ 

 

1.1.2 อัตราการเติบโตของสถานประกอบการ 

ตารางท่ี 1.2 อัตราการเติบโตของสถานประกอบการ 

รายการ ป 2557 ป 2563 % เติบโต 

อัตราการเติบโตของสถานประกอบการ     422,748  

(31ธ.ค.2557) 

    462,200  

(31ธ.ค.2563) 

9% 

  

 

  

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 1 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

1.1.3 อัตราการเติบโตของกองทุน  

 

รูปท่ี 1.1 ผลตอบแทนการลงทุนกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2543-2558 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 2 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 

รูปท่ี 1.2 ผลตอบแทนการลงทุนกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2554-2558 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 3 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

1.2 การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษากฎระเบียบสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา

มีจํานวน 10 ฉบับ  (อางอิง แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงแรงงาน และ

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559-2563) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1.3 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี  1.3 แสดงรายละเอียดกฎระเบียบสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ           

การสื่อสาร ของสํานักงานประกันสังคม 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ         

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด 

1. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 

เจตนารมณเพ่ือรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสให

เทียบเทากับการทําเปนหนังสือหรือหลักฐานเปนหนังสือเพ่ือรับรอง วิธีการสง

และรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงการรับฟง

พยานหลักฐานท่ีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการสงเสริมการทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส ใหมีความนาเชื่อถือและมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับการทํา

ธุรกรรมซ่ึงเคยปฏิบัติอยูเดิม 

2. พระราชกฤษฎีกากําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการทํา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  

พ.ศ. 2549 

เพ่ือสงเสริมระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ในการเตรียมความพรอมใหแก

หนวยงานและบุคลากรของรัฐในการดําเนินกิจกรรมดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส จึงไดมี การกําหนดแนวทางหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

มาตรฐานเดยีวกัน หรือเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหแก หนวยงานและบุคลากร

ภาครัฐในการใหบริการแกประชาชนในการติดตอ หรือดําเนินการใดๆ               

กับ หนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ 

3. พระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทํา ความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ. 2550 

เนื่องจากปญหาภัยคุกคามท่ีเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร การเผยแพรรูปภาพ

ขอความท่ีมีลักษณะลามก อนาจาร ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายตอ บุคคล               

ตอความม่ันคงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศ จึงทําใหเกิด

พระราชบัญญัติฉบับนี้ องคประกอบของความผิดและ บทลงโทษ แบงออกเปน 

2 หมวด คือ ความผิดเ ก่ียว กับคอมพิว เตอรและพนักงานเจ าหนา ท่ี  

ประกอบดวย 13 มาตรา ตั้งแตมาตรา 5 ถึง มาตรา 17 อาทิเชน - มาตรา 5 

เขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ - มาตรา 7 เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ - 

มาตรา 10 ทําใหระบบไมสามารถทํางานไดตามปกติ เชน ปลอยไวรัส เปนตน - 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 4 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ         

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด 

มาตรา 14 การเผยแพรเนื้อหาอันไมเหมาะสม ท่ีมาขอมูล ราชกิจจานุเบกษา 

เลม 124 ตอนท่ี 27 ก หนา 4 

4. ประกาศกระทรวง            

เทคโนโลยสีารสนเทศ และ       

การสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ  

การเก็บรักษาขอมูลจูราจรทาง 

คอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 

2550 

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยาย วงกวาง และทวีความ

รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรนับเปน พยานหลักฐานสําคัญ

ใน การดําเนินคดีอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสืบสวน สอบสวน เพ่ือนําตัว

ผูกระทําความผิดมาลงโทษ จึงสมควร กําหนดใหผูใหบริการมีหนาท่ีในการเก็บ

รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

5. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2551 

1. ในกรณีท่ีมีการทําสิ่งพิมพออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกส สําหรับใชอางอิง

ขอความของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หากสิ่งพิมพนั้นมีขอความถูกตองครบถวน

ตรงกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสและไดมีการรับรองสิ่งพิมพนั้นโดยหนวยงานท่ีมี

อํานาจตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสประกาศกําหนดแลว ใหถือ

วาสิ่งพิมพออกดังกลาวใชแทนตนฉบับได 

2. ในกระบวนการพิจารณากฎหมาย คดีแพง คดีอาญา หรือคดีอ่ืน หามปฏิเสธ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสใชเปนพยานหลักฐาน เพียงเพราะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส

แตใหพิเคราะหถึงความนาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการท่ีใชสราง เก็บรักษา 

หรือสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะวิธีการเก็บรักษา ความครบถวน

สมบูรณและไมมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง  เรียกวา  คณะกรรมการธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเปนประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ          

การสื่อสาร เปน รองประธาน และกรรมการอ่ืนอีก 12 คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเปน       

ผูแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดาน การเงิน การพาณิชย 

4. ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนสวนราชการ

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท่ีมาขอมูล ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนท่ี 33 ก หนา 81 

6. ประกาศคณะกรรมการ

ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส เรื่อง

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน

ปจจุบันปญหาดานการรักษา ความม่ันคงปลอดภัยใหกับสารสนเทศมีความ

รุนแรงเพ่ิมข้ึนท้ังในประเทศและตางประเทศ อีกท้ังยังมีแนวโนม ท่ีจะสงผล

กระทบตอภาครัฐและภาคธุรกิจมากข้ึน ทําใหผูประกอบการ ตลอดจนองคกร 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 5 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ         

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด 

การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย

ดานสารสนเทศของหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2553 

ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีการดําเนินงานใด ๆ ใน รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ผานระบบสารสนเทศขององคกร ขาดความเชื่อม่ันตอการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ในทุกรูปแบบประกอบกับคณะกรรมการธุ รกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะสงเสริมและผลักดันใหประเทศ

สามารถยกระดับการแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ โดยการนําระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารมาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยาง

แพรหลาย จึงเห็นความสําคัญท่ีจะนํากฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ มาบังคับ ใชกับ

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังในสวนท่ีตองกระทําและในสวนท่ี ตองงด

เวนการกระทํา เพ่ือ ชวยใหการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน

ของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความนาเชื่อถือ 

7. ประกาศคณะกรรมการ

ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส เรื่อง

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการรวบรวม จัดเก็บ ใชหรือ เผยแพรในรูปของขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับความคุมครอง ซ่ึงปจจุบันมี 

การนําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชประกอบการทําธุรกรรม

ทางอิ เล็ กทรอนิกสอย า งแพรหลาย และเ พ่ือใหการทําธุ รกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐมีความม่ันคงปลอดภัย ความนาเชื่อถือ และ

มีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

เห็นสมควรกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของหนวยงานของรัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

8. พระราชกฤษฎีกาการกําหนด

วิธีการแบบปลอดภยั  

ในการประกอบธุรกรรม 

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

สงเสริม ใหมีการบริหารจัดการและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของทรัพยสิน

สารสนเทศในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหมีการยอมรับและเชื่อม่ัน

ในขอมูลอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน ประกอบกับมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ

วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2544 บัญญัติใหธุรกรรมทาง

อิ เล็ กทรอนิกส ใด ท่ี ได กระทําตามวิ ธี การแบบปลอดภัย ท่ี กํ าหนดใน                 

พระราชกฤษฎีกาแลวใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการท่ีเชื่อถือได 

9. ประกาศคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 

การรับรองสิง่พิมพออก พ.ศ. 

2555 

กฏหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดใหมีหนวยงานรับรองสิ่งพิมพ

ออกของขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสิ่งพิมพออกนั่นสามารถใชอางอิงแทน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และมีผลใชแทนตนฉบับไดตามความในมาตรา 10 วรรคสี่ 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 แกไข

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 6 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ         

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

กําหนดข้ึน จึงไดออกประกาศไว 

10. พระราชบัญญัติวาดวยการ

อํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ.2558 

คณะกรรมการ พัฒนากฎหมายตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกอบการพิจารณาดวย มาตรา 7 ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทํา

ใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนซ่ึงอยาง

นอยตองประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ

ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ

หลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอ

ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 7 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

1.3 นโยบายหรือแผนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  

ในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม พบวามี

นโยบาย และแผนแมบทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

• แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 

• (ราง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

• (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

 

1.3.1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 - 2563 

วิสัยทัศน “กระทรวงแรงงานมุงม่ันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการ

ใหบริการแก ประชาชนอยางมีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ”   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือการ

บริการ อิเล็กทรอนิกสท่ีพรอมบูรณาการเขาสูรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย 

(Application/Service Platform) 

เปาประสงค :  

1) พัฒนาและปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลของกระทรวงแรงงานท้ังสวนกลางและ ภูมิภาค ใหมี

คุณภาพและทันสมัย สามารถเขาถึงดวยความสะดวก และรวดเร็ว ทันตามความตองการของ

ผูใชงาน พรอมดวยระบบปองกันเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย  

2) พัฒนาและยกระดับระบบสารสนเทศของกระทรวงแรงงานไปสูการประมวลผลตามความ

ตองการของผูใชงาน หรือท่ีเรียกวา Cloud Computing เพ่ือความคุมคา เพ่ิมประสิทธิภาพ        

มีความม่ันคงปลอดภัย และลดภาระการดูแลและบริหารจัดการดาน ระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย  

3) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีพรอมบูรณาการเขาสูรูปแบบการใหบริการท่ี

หลากหลาย (Application/Service Platform) อาทิเชน การใหบริการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(e-Business)  และการใหบริการผานระบบงานประยุกตผาน โทรศัพท มือถือ (Mobile 

Application and Service) เปนตน เพ่ือใหผูรับบริการ สามารถเขาถึงขอมูลและบริการได

สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง และเทาเทียม ตลอดจนไมสรางภาระใหกับผูรับบริการ  

4) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ใหมาใชทดแทนระบบบริการดวยมือ 

(Manual) เพ่ือรองรับการทํางานในยุคดิจิทัล พรอมท้ังลดข้ันตอนและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 8 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ตลอดจนชวยลดการใชกระดาษ เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส       

(e-Form) เอกสารอิเล็กทรอนิกส  (e-Document) และการจายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส              

(e-Payment) เปนตน รวมท้ังการใหบริการแก ประชาชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการอํานวย

ความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.2558 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับการเช่ือมโยงเพ่ือบูรณาการขอมูลกับศูนยขอมูล

ภาครัฐ (Government Data Center)  

เปาประสงค :  

1) ยกระดับฐานขอมูลของกระทรวงแรงงาน ใหมีความเปนเอกภาพและทันสมัยโดยจัดเก็บขอมูล

ใหครอบคลุมท้ังในเชิงปฏิบัติการและในเชิงวิเคราะห ท้ังในสวนของขอมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศ ภูมิภาค และสากล สามารถอางอิงขอมูลจากเกณฑขอมูล

ท่ีมีการกําหนดขอบเขตขอมูลท่ีชัดเจน โดยเฉพาะ ใหสามารถรองรับประชาคมอาเซียน  

2) พัฒนาใหมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท้ังภายในกระทรวง แรงงานและ

หนวยงานภายนอก เพ่ือใหไดขอมูลตอบสนองการทํางานของหนวยงาน ตางๆ ในสังกัดกระทรวง

แรงงาน โดยคํานึงถึงความสะดวก ลดคาใชจายในการใหบริการ แกประชาชนและธุรกิจ รวมถึง

ผูใชแรงงาน และยกระดับไปสูการเชื่อมโยงกับประเทศ ในกลุม AEC โดยเริ่มจากขอมูลท่ีมีอยูและ

ใชประโยชนรวมกันได  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ ใหบริการแกประชาชน 

เปาประสงค :  

1) พัฒนาและยกระดับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับ บุคลากรทุกระดับ 

เพ่ือรองรับระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนตามแนวนโยบายดิจิทัล รูเทาทัน และสามารถนําระบบงานไปใช

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางตอเนื่อง ท้ังในฐานะ ผูใชงาน และผูพัฒนาระบบ รวมท้ัง

สามารถแกปญหาเบื้องตนของระบบงานดวยตนเอง  

2) พัฒนาและยกระดับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีแนวคิดการพัฒนา ระบบงานแบบ

บูรณาระหวางหนวยงาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในระบบสารสนเทศ ท่ีนํามาประยุกตใช

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวง แรงงาน รวมท้ังสามารถพัฒนา

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 9 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

และปรับปรุงระบบสารสนเทศไปสูการบูรณาการ ระบบงานระหวางหนวยงาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน  

3) พัฒนาและยกระดับความรูบุคลากรใหสามารถสรางสรรค ผลิตผลงาน หรือผลิต นวัตกรรม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนําผลงานท่ีไดมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดการใชประโยชนอยางจริงจัง  

4) พัฒนาและเพ่ิมทักษะความรูใหแกบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให

สามารถสอบผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพดานไอที 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ        

การส่ือสารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร และการใหบริการแกประชาชน 

เปาประสงค :  

1) สรางสังคมอุดมปญญา ใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืนในกระทรวงแรงงาน  

2) สรางองคความรูดานแรงงาน จากการปฏิบัติงาน หรือการวิจัยดานแรงงาน โดยมีการนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุน  

3) สรางองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของ

บุคลากรดาน IT 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงานใหมีมาตรฐาน และคุณภาพอยางตอเนื่อง 

เปาประสงค :  

1) ทบทวนและปรับปรุงดานนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี กฎหมาย

กําหนดไว เพ่ือใหการบริหารจัดการสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ตลอดจนเอ้ืออํานวยตอการประยุกตใชงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

2) พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการใหมีความทันสมัย และเปนมาตรฐานสากล 

เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ รวมท้ังรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ

มาตรฐานท่ีใชจะตองสามารถเทียบเคียงหรือเหนือกวาประเทศในกลุมนี้  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 10 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

3) นําแนวปฏิบัติท่ีดีมาใช เพ่ือแนวทางในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ         

การสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด อาทิเชน เกณฑการพัฒนา

คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปนตน 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 11 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

1.3.2 (ราง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนแผนเพ่ือท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู             

ดิจิทัลไทยแลนด ซ่ึงหมายถึงประเทศไทยท่ีสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง

เต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนโดยแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีเปาหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังนี้ 

 
รูปท่ี 1.3 ภูมิทัศนดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ป 

 

ซ่ึงเม่ือนํามาเชื่อมโยงกับแผนแมบทฯ ฉบับใหมท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานของแผน 5 ป สามารถ

แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงท่ีสอดคลองกับการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในชวง 

5 ปไดดังรูปตอไปนี้ 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 12 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 
รูปท่ี 1.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในระยะท่ี 1 ชวง 1 ป 6 เดือน 

 

 
รูปท่ี 1.5 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในระยะท่ี 2 ชวง 5 ป 

ซ่ึงจะเห็นไดวาจนถึงชวงระยะท่ี 2 ในดานของสํานักงานประกันสังคมท่ีเปนหนวยงานภาครัฐ

จะตองมีการบริหารจัดการใหเกิดการทํางานระหวางภาครัฐโดยจะเชื่อมโยงและบูรณาการเหมือนเปน

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 13 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

องคกรเดียว ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาแผนแมบทฯ ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมในระยะท่ี 2 ดังกลาว 

ท้ังนี้แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรของแผนไว 6 

ประเด็นยุทธศาสตรตามรูป 

 
รูปท่ี 1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

จาก ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท้ัง 6 ดาน จะเห็นไดวายุทธศาสตรใน

ดานท่ีเก่ียวของกับ สํานักงานประกันสังคมไดแกยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ซ่ึงมีรายละเอียดของยุทธศาสตรท่ี 4 ดังนี้ 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 14 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 
รูปท่ี 1.7 ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

  

1.3.3 (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

วิสัยทัศนของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   

“ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสู การเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหวาง        

หนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ  ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อน

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 15 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 

รูปท่ี 1.8 วิสัยทัศนของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 

รูปท่ี 1.9 ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท้ัง 4 ประกอบไปดวยมาตรการพัฒนาขีด

ความสามารถเชิงดิจิทัล 18 มาตรการ 

การใหบริการของสํานักงานประกันสังคม ถือเปนบริการหนึ่ง ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 วาดวยการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในมาตรการการใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุกซ่ึงมี

การแบงระดับการพัฒนาออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 16 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 
รูปท่ี 1.10 ระดับการพัฒนาของการใหบรกิารชวยเหลือ 

ท้ังนี้ ในแตละระดับการพัฒนาของการใหบริการชวยเหลือ จัดแบงตามข้ันตอนการใหบริการไดดัง

รูปตอไปนี้ 

 
รูปท่ี 1.11 ระดับการพัฒนาของการใหบริการชวยเหลือในแตละข้ันตอนของการบริการ 

จากรูปของระดับการพัฒนาของการใหบริการชวยเหลือในแตละข้ันตอนของการบริการจะเห็น

ไดวาเม่ือมาเชื่อมโยงกับงานใหบริการของสํานักงานประกันสังคมแลวเกือบจะมีการดําเนินงานอยูท่ี          

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 17 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ระดับสอง คือ ระบบการใหบริการสังคมครบวงจร แตยังไมสามารถใหบริการไดสมบูรณตามเกณฑท้ังหมด

ในทุกข้ันตอนจึงตองมีการกําหนดแผนแมบทฯ ในการพัฒนาใหสอดคลองไปสูระดับท่ีสาม คือ ระบบ              

การใหบริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุกใหได 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 18 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

นอกจากนี้ (ราง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไดมีการวิเคราะหโดยสามารถแบง 

18 มาตรการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลออกเปน 3 กลุมลําดับความสําคัญตามผลการประเมินเชิง

กวางและเชิงลึก ซ่ึงในดานของแผนแมบทฯ ฉบับใหมของสํานักงานประกันสังคมเพ่ือพิจารณาถึงความ

สอดคลองกับ 18 มาตรการ พบวาในชวง 5 ป มีมาตรการเรงดวนท่ีจะตองพัฒนาในแผนแมบทฯ ฉบับใหม

ของสํานักงานประกันสังคมจํานวน 4 มาตรการ คือ 

1. การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง 

2. โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส 

3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

4. การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 

ซ่ึงท้ัง 4 มาตรการนี้อยูในกลุมมาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 1 ท่ีตองดําเนินโครงการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ป ดังนี้ 

 

รูปท่ี 1.12 โครงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปของมาตรการท่ีสําคัญเปนลําดับท่ี 1 

โดยแผนแมบทฯ ฉบับใหมของสํานักงานประกันสังคมในระยะ 5 ป จะตองสอดคลองกับโครงการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกลาวขางตนดวยเชนกัน 
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

1.4 ขอจํากัดและประเด็นทาทายท่ีเผชิญจากแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 3 

 

1.4.1 ปญหาและอุปสรรคดานการบริหารแผนยุทธศาสตร 

1.4.1.1. จากการติดตามประเมินผลตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2554-2558) พบวามีกระบวนการดําเนินงานจัดทําแผนแมบทฯ 

ฉบับท่ี 3 เปนไปตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร แตพบวาแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 3 อาจยังขาดการ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรหลักของ สปส. ซ่ึงแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 3 จําเปนตองชวยสนับสนุนใหแผน

ยุทธศาสตรหลักของ สปส. ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ในดานของ IT ไดอยางมีประสิทธิผล  

1.4.1.2. ในดานของการวางแผนพบวาแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 3 ไดมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด/เปาหมาย กลยุทธ ไดอยางครบถวน แตการกําหนดเปาหมาย

ใหแกตัวชี้วัดแตละตัวไมจําเปนตองกําหนดใหเปน “ไมนอยกวารอยละ 80 ในทุกตัวชี้วัด” ก็ยอมไดเพราะ

แตละยุทธศาสตร แตละกลยุทธ ความยากงายอาจจะไมเทากัน แมกระท่ังตัวชี้วัดท่ีใชวัดผลตาม

เปาประสงคก็ยังมีคุณลักษณะไมเหมือนกันซ่ึงบางตัวชี้วัดอาจจะวัดท่ีกระบวนการ บางตัวชี้วัดอาจจะวัดท่ี

ผลลัพธ บางตัวชี้วัดอาจจะวัดท่ีผลสัมฤทธิ์ เปนตน ดังนั้นการกําหนดเปาหมายท่ีเทากันทุกตัวชี้วัดจึงอาจ 

ไมมีความเหมาะสมตอการวัดผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังยังพบวาขาดการกระจาย

ตัวชี้วัดผลออกไปในแตละปเพ่ือสามารถติดตามผลความกาวหนาของแผนในแตละปเพ่ือชวยในการปรับแก

แผนในกรณีพบวาไมเปนไปตามเปาหมายได 

1.4.1.3. ในดานของกระบวนการติดตามผลตามแผนพบวาแมวาแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 3                 

มีการกําหนดตัวชี้วัด/เปาหมายไดอยางครบถวน แตยังขาดกระบวนการในการติดตามผลลัพธตามตัวชี้วัด 

ซ่ึงจากการประเมินผลแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 3 ไมพบวามีการเก็บขอมูลผลลัพธตามตัวชี้วัดในแตละป หรือ  

มีการรายงานผลลัพธตามตัวชี้วัดใดๆ ทําใหไมทราบไดวาแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 3 ท่ีไดดําเนินงานในชวง 5 ป 

มีผลสําเร็จ หรือ บรรลุเปาประสงคไดเปนอยางไรบาง 

1.4.1.4. ในการกระจายกลยุทธไปสูการปฏิบัติในรูปของโครงการปฏิบัติการภายใตกลยุทธพบวามี

โครงการท้ังหมดจํานวน 44 โครงการ มีโครงการท่ียกเลิกไมไดดําเนินการจํานวน 19 โครงการ โครงการ

ท่ีดําเนินการตามแผนสําเร็จจํานวน 21 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการไมสําเร็จ หรือ อยูระหวาง           

การดําเนินการจํานวน 5 โครงการ และท้ังนี้พบวามีโครงการ/แผนงาน/งานท่ีไมไดอยูในแผนแตมี             

การดําเนินงานเพ่ิมเติมจากแผนจํานวน 39 โครงการ/แผนงาน/งาน ซ่ึงจะเห็นไดวาโครงการท่ีกําหนดไว
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ในแผนงานสวนใหญมีการยกเลิก หรือ ไมไดดําเนินงาน หรือ ดําเนินงานไมสําเร็จ แตจะมีโครงการ/

แผนงาน/งานเพ่ิมเติมท่ีไมอยูในแผนเพ่ิมข้ึนมาจํานวนมากแสดงใหเห็นวาการวางแผนดําเนินงานของ

โครงการตางๆ ไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนอยางถูกตองตามท่ีวางไว 

1.4.2 ปญหา ขอจํากัด และประเด็นทาทายท่ีเผชิญอยูดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) Service Delivery Support   

• ความเปนปจจุบันของขอมูล  : ขอมูลของผูประกันตนไมเปนปจจุบันบางสวน (ระบบ e-service) 

• การเขาถึงขอมูล (Accessibility)  : ลูกคาไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนบางสวนไดดวยตนเอง 

ตองใชการสอบถามติดตอผานหลายชองทางและจําเปนตองมาติดตอท่ีสํานักงาน 

• Platform  : มีหลาย Platform ทําใหมีคาใชจายสูงในการบํารุงรักษา และฐานขอมูลซํ้าซอน 

• ประสิทธิภาพ : 

o ใชเวลานานในการทํางาน เนื่องจากการดําเนินการ (บาง transaction) ตองดําเนินการ

ผานหลายระบบ  

o ออกแบบระบบไดไมสอดคลองกับความตองการ เนื่องจาก  

1. Requirement เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

2. ผูให Requirement และผูทํา TOR เปนคนละหนวย 

• การเชื่อมโยงขอมูล :  

o ระบบงานถูกพัฒนาแยกจากกันทําใหผูใชงานตองเปดใชงานหลายหนาจอ และมีโอกาส

เกิดความผิดพลาดข้ึนไดงาย 

o ระบบการรับขอมูลขาเขาบางระบบ ไมเปนอัตโนมัติ ผูใชงานตองทําดวยตัวเอง ทําให

กระบวนการชา เชน การรับขอมูลจากโรงพยาบาล 

o Output data ขอมูลตางๆท่ีจําเปนตอ user/customer ไมเชื่อมตอกัน 

• การแสดงผล : ระบบแฝง Business rule ลงใน User Interface ทําใหประมวลผลชา แตถาหาก

ลด Business rule อาจทําใหความถูกตองลดลง 

 2) Fund Management 

 ระบบ Bonanza เปนโปรแกรมท่ีดูเฉพาะแคการลงทุนในไทย ซ่ึงจะไมสามารถตอบสนองนโยบายท่ี

จะไปลงทุนตางประเทศในอนาคตได ท้ังนี้ ท้ังระบบและโปรแกรม ไดรับการดูแลโดยฝายผูใชงานเอง 

 

 3) PR Support 

• Internal Communication : 
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

o IT และ User ภายในองคกร ไมมีชองทางติดตอ/กระจายขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันตอเวลา 

และมีประสิทธิภาพ (ปจจุบันใชวิธีแจงรายตอราย ทําให IT ตองทํางานซํ้า) 

o ไมมีการประชาสัมพันธเชิงรุก (เชน ระบบเสีย ควรท่ีจะแจง user ท้ังหมดทันที) 

• External PR : 

o ยังไมสามารถรองรับชองทางท่ีตอบโจทยกับผูใชบริการทุกประเภทได 

o ระบบยังไมสนับสนุนการสื่อสาร Real time (เว็บไซตไมอัพเดท ไมมีชองทางการสื่อสาร 

Real time) 

 

 4) Admin and Decision Support 

• งานการเงินและการบัญชี  : ไมมีระบบ ERP  ระบบงบประมาณไมสอดคลองกับลักษณะการ

ทํางานจริง ทําใหเกิดความลาชา ปจจุบันยึดตามระเบียบราชการอยู ท้ังท่ีจริงสามารถ            

กําหนดเองได ท้ังยังไมมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในแตละดาน รวมท้ังการ

ตัดสินใจในภาพรวมองคกร 

  

 5) ICT Infrastructure 

• Hardware  :  

o Mainframe เปนระบบท่ีเกา แตตองใชการประมวลผลหนัก (3 -4 ลาน transaction 

ตอวัน)  

o Web-based โครงการเกิดความลาชา ยังไมไดเริ่มใชงาน (เริ่มป 2550 คาดวาเสร็จป 

2552 เสร็จจริงป 2557 แตยังไมไดติดตั้ง) 

• Network : 

o Bandwidth ไมกวางพอรองรับความตองการ 

 6) ICT Governance & Management 

• Governance : 

o ความไมชัดเจนและไมตอเนื่องของนโยบายและทิศทางในการพัฒนาระบบงาน 

o ขาดการติดตามและแกไขปญหาการพัฒนาระบบท่ีลาชา เชน การเปลี่ยนจากระบบ 

mainframe เปนระบบ Web-based ทําใหตองรอการพัฒนา change requirement 

อีก 

o การพัฒนาระบบไมตรงกับความตองการของผูใชเนื่องจากผูเขียน TOR กับผูใชเปน         

คนละคน ขาดกลไกตรวจสอบยืนยันกอนดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

o ขาดการจัดการนโยบายดาน IT Security ในภาพรวมระดับองคกร 
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

• Management : 

o Monitoring & Maintenance การบํารุงรักษาระบบ ขาดความตอเนื่องเม่ือหมดสัญญา 

ทําใหกระทบลูกคาเม่ือเกิดระบบมีปญหาข้ึน 

o Change management ระบบไอทีไมสามารถรับความเปลี่ยนแปลงของประกาศ/

นโยบายไดทันทวงที  

o Project management 

 เม่ือถึงรอยตอของสัญญา เกิดความไมตอเนื่องระหวางโครงการ 

 พัฒนาระบบงานขนาดใหญไมแลวเสร็จตามแผน 

 จัดซ้ือจัดจางไดชา ในชวงรอยตอของปงบประมาณ 

 

1.4.3 ปญหาและอุปสรรคทางบุคลากรดาน IT 

พบวาหนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดาน IT ไมเพียงพอ รวมท้ังบุคลากรท่ีมีอยูยัง

ขาดความเชี่ยวชาญดาน IT เปนสวนใหญทําใหไมสามารถบริหารงานทางดาน IT ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองคกรไดอยางทันทวงที จึงจําเปนตองจัดจางผูชํานาญ

ทางดาน IT ภายนอกมาจัดทําโครงการใหทาง สปส. แตก็ยังสงผลกระทบในลักษณะท่ีวาบุคลากรภายใน 

ไมสามารถทราบไดวาผูชํานาญทางดาน IT ภายนอกท่ีจัดจางมีความเชี่ยวชาญทางดานนั้นจริงหรือไม 

ปญหาในดานการติดตามงานโครงการสงผลใหลาชา และโครงการท่ีดําเนินงานแลวเสร็จสามารถใชไดจริง

ตามเปาหมายท่ีตองการหรือไม รวมถึงในกรณีท่ีเกิดปญหาดาน IT ภายในองคกร หรือ การดูแลบํารุงรักษา

ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญดาน IT ภายในท่ีจะสามารถดําเนินการไดเองซ่ึงจําเปนตองจัดจางภายนอก

ทําใหตองใชงบประมาณเพ่ิมข้ึนในดานนี้ 
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1.5 สรุป SWOT ของสํานักงานประกันสังคม 

  

จากการทบทวนเพ่ือประเมิน และเสนอแนะประเด็น SWOT ในหัวขอท่ีผานมา ในสวนนี้จะเปน

การสรุปถึงจุดแข็ง จุดออน และความทาทายของสํานักงานประกันสังคม ในชวง พ.ศ. 2558-2562 

ตารางท่ี 1.4 จุดแข็ง จุดออน 

จุดแข็ง จุดออน 

1. บุคลากรของ สปส. เปนผูทุมเท มุงผลสัมฤทธิ์  

รวมแรง ลงแรง เพ่ือความสําเร็จ อยางจริงจัง 

2. มีระบบงบประมาณ  ระบบบริหารและพัฒนา

บุคลากร  ระบบการลงทุน ท่ีมิใชสวนท่ีเปนระบบ

ของรัฐ ทําใหสปส. มีความคลองตัว อิสระ ยืดหยุน

สูงมากในการปรับปรุง  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง           

ในระบบดังกลาว 

3. กองทุนมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศ และไดรับ

การยกยองอยางมากในฐานะกองทุนของภาครัฐท่ีมี

ผลประกอบการท่ีดี สะสมตอเน่ืองมาโดยตลอด 

4. มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน และการพัฒนา

กลไกวิธีการควบคุมคุณภาพเครือขายผูใหบริการ 

อยางตอเน่ือง ท่ีสอดคลองกับความตองการ และ

ความกาวหนาทางการแพทย 

5. มีกฎหมายและพรบ. ท่ีรองรับการปฏิบัติหนาท่ี ท่ี

ชัดเจน ผานรูปแบบ และกลไกการบริหารองคกร

แบบไตรภาคี ซ่ึงเปดโอกาสใหเกิดความมีสวน

รวมจากทุกฝาย 

 

1. บุคลากรของ สปส. มีความออนไหว ตอ ภาวะการนํา อยางย่ิง 

2. ลักษณะ 1 องคกร 2 ระบบ กระจายอยูท่ัวไปท้ังองคกร (อาทิ  พรบ. 

ระบบบริหารบุคลากร  ระบบการงบประมาณ  ระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการใหบริการ  ระบบใหบริการ  กองทุน  ระบบการบริหาร 

การลงทุน ฯลฯ )  ซึ่ งทําใหบางสวนมี อิสระ มีความยืดหยุนสู ง  

ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ไดเองตลอดเวลา ในขณะท่ีบางสวนกลับตรงกัน

ขามโดยสิ้นเชิง  ซึ่ง เกือบทุกดานท้ัง 2 ระบบน้ัน สรางความเหลื่อมล้ํา 

และขาดการประสานเช่ือมโยงโดยสิ้นเชิง 

3. องคกรเสียโอกาสในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศจนเกิดความ

ออนแอในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของสปส. อยางนาเสียดาย  

ทําให ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความออนแอ (อาทิ  มิติ                     

การเช่ือมโยงระหวางระบบ และฐานขอมูล   มิติการเปนระบบสนับสนุน

การใหบริการ  มิติการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร มิติ                      

การพัฒนาการทันตอความหลากหลายและการขยายตัวของงาน  ฯลฯ) 

4. การเกิดสถานการณเสียความสมดุลในเกือบทุกดานขององคกร ไมวา

จะเปน  

i. สมดุล การพัฒนาสิทธิประโยชน กับ การพัฒนาการใน               

การปรับปรุง อัตราและเพดานการเก็บเงินสมทบ 

ii. สมดุล  การจายประโยชน/จัดสรรในแตละกรณี  และ              

การจัดเก็บเงินสมทบ  

iii. สมดุล กําลังพลของบุคลากรในแตละกลุม ( ขรก. – พนง. , 

ผูเช่ียวชาญ – ผูปฏิบัติการทางวิชาชีพ – ผูใหบริการ ) และ

การพัฒนาการและการเติบโต 

iv. สมดุล จํานวนผูใหบริการ และจํานวน/ประเภทผูรับบริการ 

v. สมดุล ความตองการ ผลประโยชน-ผลตอบแทนการลงทุน 

กับ ขอจํากัดทางกฏหมายดานการลงทุน 

vi. สมดุลการพัฒนาระบบITกับการพัฒนาการของความตองการ

ใชงาน 
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vii. สมดุล รูปแบบวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ กับ รูปแบบ/

วิธีการ/พฤติกรรม การรับรูขอมูลขาวสารของผูรับบริการใน

แตละกลุม 

viii. สมดุล ความตองการของนายจาง และ ความตองการลูกจาง 

ท่ีคาดหวังตอสปส. เริ่มมีทิศทางแตกตางกันมากข้ึน  

5. การบริหารงาน และการบริหารองคกรในรูปคณะกรรมการจํานวน

หลายชุด ทําใหเกิดความไมตอเน่ืองในการบริหาร  ทิศทางการพัฒนาไม

ชัดเจน  ขาดการประสานกันระหวางคณะกรรมการ จนยากท่ีจะรักษา

ความเปนหน่ึงเดียวกันขององคกรได 

6. การใหบริการขาดความเขมแข็งในการสงมอบ และไมเอ้ืออํานวยให

เครือขายพันธมิตรใหบริการ สงมอบการใหบริการท่ีมีคุณภาพตาม

ขอตกลงได ท้ังยังไมอาจปองกันการแอบแฝงเขาใชบริการจากผูไมพึง

ประสงค และการฝาฝนกฎหมายท้ังจากมุมมองของนายจาง และลูกจาง 

 

ตารางท่ี 1.4 ความทาทาย (โอกาส ภัยคุกคาม) 

ความทาทาย 

1. การกาวสู สังคมผูสูงอายุ ของสังคมไทย สงผลใหทิศทางการจายบําเหน็จบํานาญชราภาพ เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

2. การกาวสูประชาคมอาเซียน: AC  เรงการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ ท้ังแรงงานไทยในตางแดนมี

ทิศทางท่ีสูงขึ้น แรงงานขามชาติไหลเขาสูประเทศไทย  ผูประกอบการชาวตางชาติท่ีเขามาเปด และปดตัวลง  

รูปแบบธุรกิจ การจางงาน และการจายคาตอบแทน ท่ีซับซอนมากย่ิงขึ้น    

3. แรงงานนอกระบบ ท่ีเปนเปาหมายการขยายฐานการประกันสังคมของรัฐน้ันมีปริมาณท่ีมากเกือบเปน 2 เทาของ

แรงงานในระบบ แตก็เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยง และยากตอการบริหารจัดการ สรางภาระเพ่ิมตอระบบการใหบริการ

หลักและอาจบ่ันทอนเสถียรภาพกองทุนได 

4. การรองขอใหขยายความคุมครอง และเพ่ิมสิทธิประโยชน และลักษณะสิทธิประโยชน แตละกลุมแตละประเภท         

ท่ีหลากหลายขึ้นตามประเภทของ ผปต. /ลจ. /ผูมีสิทธิ  ท้ังมีปริมาณท่ีมากข้ึน ควบคูกับความยุงยากซับซอนมาก

ย่ิงขึ้นตามไปดวย โดยท่ีท้ังเกิดข้ึนจากความไมรู รูไมเทาทัน ขาดความเขาใจของผูประกันตน หรือ เกิดจาก              

การช้ีนําและแทรกแซง จนอาจเกิดภาวะเกินจําเปน 

5. ผูประกันตนชาวไทยขาดความรู ความเขาใจ ความคาดหวัง ตอ องคกร สิทธิประโยชนท่ีพึงมี รวมถึงบทบาท

หนาท่ีของตน ตอการประกันสังคมอยางเพียงพอ  

6. แรงงานตางดาวมีอัตราการเขาสูระบบประกันสังคมไทยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีแรงงานไทยเร่ิม                 

มีการขยายตัวไปยังตางประเทศ ท่ีท้ังมีระบบประกันสังคม และไมมี(หรือเรียกช่ืออ่ืน หรือมีลักษณะแบบอ่ืนๆ)  

โดยเฉพาะอยางยิ่งมีแรงขับดันจากกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และองคกรแรงงานระหวางประเทศ ใหเรงสราง

บรรทัดฐาน ความเสมอภาค และความสมเหตุผลตอการไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม    

7. ความจํากัดของการลงทุนท้ังแหลงลงทุน ท้ังรูปแบบการลงทุน ท้ังอัตราผลตอบแทน ท่ีจํากัดมาก ในขณะท่ี 

สปส.ตองเรงการหารายไดเพ่ิม ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวยประกอบกับขอกฎหมายก็ยังไมเปด
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ความทาทาย 

โอกาสใหดําเนินการได ท้ังท่ีมีชองทางการลงทุนท้ังในและตางประเทศอยูเปนจํานวนมาก ในขณะท่ีแหลงลงทุน

ภายในประเทศท่ีมีขนาดใหญเร่ิมไมเพียงพอตอ ขนาดการลงทุน และอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของ สปส. 

8. นโยบายภาครัฐ ใหความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินการของการประกันสังคม มาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็

เรงรัดกดดันการดูแลแรงงานนอกระบบใหเขาสูระบบประกันสังคมโดยทุกฝายยังขาดความพรอม 

9. การบูรณาการ ระบบสุขภาพของประเทศ และความกาวหนาทางการแพทย  ทําใหเกิดภาระกับ สปส. ท้ังดาน

การเงิน (เชน คาใชจายดานการรักษาพยาบาลสูงข้ึน) และดานท่ีไมใชการเงิน (เชน ความคาดหวังระดับคุณภาพ   

การรักษา และการใหบริการท่ีสูงข้ึน ภาระการประสานงานกับหนวยงานภายนอกอ่ืนๆเพ่ิม) หากแตก็เอ้ือประโยชน

ใหกับผูประกันตนและผูมีสิทธิมากข้ึน 

10. ความกาวหนา ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  IT  MIS  Social-Media และพฤติกรรมการสื่อสาร และพฤติกรรม

สังคมในการรับสื่อท่ีเปลี่ยนไป 

11. ความเหลื่อมล้ําของสังคมเมือง และสังคมชนบท ท่ีมีความหางกันมากยิ่งข้ึนทําใหรูปแบบ สงมอบการบริการ          

การใหขอมูลสารสนเทศและองคความรู ประกอบกับการรองเรียนรองขอท้ังหลายเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความเปน

สังคมเมืองมากกวาสังคมชนบท ยิ่งทําใหการสงมอบบริการใดของภาครัฐยิ่งยุงยาก เน่ืองจากระบบบริการตอง

รองรับระยะหางของความเหลื่อมล้ําท่ีมากยิ่งข้ึนใหได 

12. ฐานเงิน และงบประมาณ ท่ีมีขนาดใหญ คลองตัว ทําใหมักเกิด การแทรกแซง การมอบหมายภารกิจจรจาก 

รัฐบาล หรือฝายการเมือง 

13. ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวตอเนื่อง ความฝดเคืองในระบบเศรษฐกิจมีผลตอการปดกิจการ  การเคลื่อนยายแรงงาน 

สถานประกอบการเริ่มมีปญหากับการนําสงเงินสมทบไมวาจะเปนเกิด ภาวะการหลบเลี่ยง ภาวะหน้ีคางชําระสะสม 

ภาวะฉกฉวยประโยชนจากกองทุนฯ หรือ แมแตบุคลากรของสถานประกอบการ หรือบุคลากร สปส. มีแนวโนม       

ทุจริต 

14. เครือขายหนวยงานใหบริการภายนอกโดยเฉพาะในภาคเอกชนเปนจํานวนมาก มีความประสงคเขารวมใหบริการ

กับ สปส. เปดโอกาสใหสามารถพัฒนาชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีผูรับบริการกลับประสงคท่ีจะ

มารับบริการ (ในหลายการบริการ)ท่ี สํานักงานสาขาของ สปส. มากกวา   

15. การสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรสามารถทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 

16. การสรางความเชื่อถือ และเชื่อมั่นในองคกรใหแกนายจาง และผูประกันตน 

17. การบริหารงานบุคคลท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ สรางขวัญกําลังใจ รวมถึงการสราง          

ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 

18. การเปดโอกาส และสรางแรงจูงใจใหผูท่ีเกง ดี และมีความรูความสามารถเขามาเปนบุคลากรขององคกร 

19. การถายทอดความรู เทคนิค วิธีการสอนงานท่ีมีความตอเน่ือง รวมถึงการจัดสรรบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน                    

ใหเพียงพอตอภารกิจ และสามารถทดแทนบุคลากรเกษียณอายุท่ีมีความรูความสามารถไดทันกาล 

20. การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพ่ือรองรับไดทันการเปลี่ยนแปลง และสูความเปน

สากล อาทิ พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ เปนตน 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 26 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

หมายเหตุ : ในประเด็นดานความพรอมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละประเทศ World Economic Forum ไดจัดทํา 

"ดัชนีบงช้ีระดับความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (The Networked Readiness Index : 

NRI)” และโอกาสในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Technology : ICT) ซึ่งประกอบดวยดัชนียอย 3 กลุม ไดแก  

1. สภาพแวดลอม/ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2. ความพรอมทางดานเครือขาย รวมถึงความพรอมของบุคลากรท่ีจะเปนผูใชประโยชนจากเครือขาย แบงเปน

ความพรอมของประชาชนท่ัวไป ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  

3. ความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ   

และภาครัฐ ผลการจัดอันดับดัชนีบงช้ีระดับความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน ประจําป ค.ศ. 2014 เปนดังตาราง 

 

ตารางท่ี 1.6 ดัชนีบงชี้ระดับความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน ป 2014 

 

 (25 พฤษภาคม 2015 สวนอาเซยีน สํานักการประชาสมัพันธตางประเทศ  กรมประชาสัมพันธ) 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 1 - 27 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

บทท่ี 2 

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสํานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2558 - 2562) 42ท่ีเก่ียวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือใหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559–2563) มีความ

สอดคลอง และสามารถตอบสนองตอความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรสํานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2558 - 2562) ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรหลักท่ีกําหนดทิศทาง (Direction) เปาหมายหลัก(Goal)     

ของสํานักงานประกันสังคมในระยะ 5 ปขางหนา เปนความรับผิดชอบของทุกหนวยงานในสํานักงาน

ประกันสังคมท่ีจะตองรวมมือกันดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ เพ่ือมุงสูการบรรลุเปาหมายท่ีสําคัญของ

องคกรรวมกัน ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ ประโยชนสุขของประชาชนกลุมเปาหมาย ท้ังผูประกันตน 

สถานประกอบการ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ รวมไปถึงสรางความม่ันคง และยั่งยืนใหแก

สํานักงานประกันสงัคม และการประกันสังคมของประเทศไทย 

ดังนั้น ทางคณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา และวิเคราะหประเด็นสําคัญของแผนยุทธศาสตร

สํานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558 - 2562) ท่ีมีความตองการการสนับสนุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสํานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ป

(พ.ศ.2558 - 2562) โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 1 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

2.1. สรุปวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็นยุทธศาสตร และคําหลัก 

 

ตารางท่ี 2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

วิสัยทัศน (2558-2562) 

“กาวสู องคกรประกันสังคมช้ันนําในภูมิภาคอาเซียน” 

พันธกิจ 

ภารกิจหลัก ปรากฏตามกฎกระทรวง 

“การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน 

โดยการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหแรงงานมีหลักประกันการดํารงชีวิตท่ีม่ันคง” 

คานิยม (Core Value) 

CHANGEs 

Creative                                              สรางสรรค   

Helpful                                               เป ็นหวงเปนใย มีใจบริการ  

Accountability                                   สำนึกรับผิดชอบ     

Notable Leadership                              เปนผูนําท่ีโดดเดนเปนผูนํา 

      Go forward into  the Digital World          กาวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงสูโลกยุคดิจิตอล 

Expert & Ethics                                     เปนมืออาชีพ  ซ่ือสัตยสุจริต และมีจริยธรรม        

sacrifice                                             ทุมเท  และ เสียสละ  

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 2 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ตารางท่ี 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร และคําหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร คําหลักของประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 

การยกระดับการใหบริการสูสากลในการสนองความ

ตองการ และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียในทุก

กลุม ควบคูกับ สรางการรับรู และเขาใจในคุณคาของ

การประกันสังคมบนรากฐานของความเปนธรรม และ

สมเหตุผลท่ีทุกภาคสวนรวมเปนเจาของ 

“เหนือความคาดหมาย มีความลํ้าสมัย เปน

สากล 

พรอมสรางความเปนธรรม อยางสมเหตุสมผล 

ท่ีทุกภาคสวนรวมเปนเจาของ” 

• Beyond Expectation, Realistic &

Reasonable 

• New Generation Perception

• Innovative for Ownership

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 

การมุงพัฒนา สิทธิประโยชน ประโยชน

ทดแทน ใหมีความเปนสากล รองรับการกาวสูการ

ประกันสังคมนานาชาติ  บนบรรทัดฐานของการพัฒนา

ระบบเงินสมทบและระบบการลงทุน ท่ีมีศักยภาพสูง 

เพ่ือใหสามารถรองรับ กับพัฒนาการไดอยางม่ันคง มี

เสถียรภาพ  และเปนท่ีเชื่อถือ เชื่อม่ันไดอยางแทจริง 

“พัฒนาอยางตอเนื่อง สูการประกันสังคม

นานาชาต ิ

ไดอยางม่ันคง มีเสถียรภาพ  

 และเปนท่ีเช่ือถือ เช่ือม่ัน” 

• Balance , Alert & Alarm

• Internationalization & Totalization

• Classify and Realistic & Reasonable

Response 

• Security & Stability Fund

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 

การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ;IT และการบริหารสารสนเทศ; MIT ของ

สํานักงานประกันสังคมสู  

องคกรท่ีมีการดําเนินการ และการบริการท่ีล้ําสมัย 

“รื้อปรับและยกระดับ 

สูองคกรท่ีมีการดําเนินการ และการบริการท่ีลํ้า

สมัย” 

Modernization 

• Self-service ,Reliable

• User-friendly : Access-Easy-Quick

response 

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 3 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ประเด็นยุทธศาสตร คําหลักของประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : 

การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย” ได

อยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับทิศทางของโลก ใน

ปจจุบันและอนาคต 

“กาวขามสูการพัฒนา ทุนมนุษย  อยางเปน

รูปธรรม 

สอดคลอง กับ การเปล่ียนแปลงในฐานะผูนํา” 

HR Transformation 

• Strategic Partner - HR Hybrid  -

HR Intelligence 

• Human Capital Capabilities;

Leadership 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : 

การพัฒนาองคกรสูองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง

(HPO) ทันสมัย คลองตัว โปรงใส และมีธรรมาภิบาล

“ประสิทธิภาพสูง 

ทันสมัย คลองตัว โปรงใส และมีธรรมาภิบาล” 

High Performance Organization 

• Efficiency, Flexible, Innovative

• Good governance

ประเด็นยุทธศาสตร ASEAN : 

ระบบประกันสังคมไทย รวมเปนสวนสําคัญของการ

วางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนไดอยางโดดเดน 

“รวมมือ รวมใจ เพ่ือความเปนผูนําอยางโดด

เดน” 

Initiative – Committee – Sponsor – 

Co host – Host  

– Speaker – Participant – Publicity

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 4 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

2.2. สรุปสาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

ตารางท่ี 2.3 สาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศาสตร คําหลักของประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : 

การรื้อปรับและยกระดับ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ;IT และการบริหารสารสนเทศ; MIT 

ของสํานักงานประกันสังคมสู  

องคกรท่ีมีการดําเนินการ และการบริการท่ีล้ําสมัย 

“รื้อปรับและยกระดับ 

สูองคกรท่ีมีการดําเนินการ และการบริการท่ีลํ้าสมัย” 

Modernization 

• Self-service ,Reliable

• User-friendly : Access-Easy-Quick response

เจตนารมย  หลักการ และความสําคัญ 

ในปจจุบันการบริหารองคกรดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ

รวดเร็วซ่ึงจะชวยใหองคกรมีการตอบสนองตอการใหบริการและการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีมีความคลองตัว 

รวดเร็วข้ึนมาก โดยในอดีตท่ีผานมาสํานักงานประกันสังคมมีการบริหารงานโดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชแตพบวายังไมสามารถพัฒนาไดทันตอภาระงานท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนไมวาจะเปนการเพ่ิมข้ึนของจํานวน

นายจาง ลูกจาง และผูประกันตน การเก็บเงินสมทบท่ีมีเพ่ิมข้ึนทุกป การเบิกใชสิทธิประโยชนของผูประกันตนท่ีมี

มาอยางตอเนื่องและเพ่ิมข้ึนทุกปสงผลใหเกิดการดําเนินงานในการใหบริการท่ีลาชา ฐานขอมูลมีการขยายตัวเพ่ิม

มากข้ึน การไมสามารถเขาถึงฐานขอมูลนํามาใชไดการวิเคราะห และประมวลผลเปนรายงานขอมูลเพ่ือชวยแกการ

ตัดสินใจของผูบริหาร เปนตน 

โดยปจจุบนัระบบ Infrastructure ของสํานักงานประกันสังคมไมสามารถสนับสนุน หรือ รองรับตอการใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ รวมถึงระบบ Mainframe ท่ีเปนแหลงเก็บฐานขอมูลตางๆ ท่ีใชงานมาเปน

ระยะเวลาหลายปซ่ึงไมเพียงพอตอการรองรับตอการขยายฐานขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต และการดึงขอมูลมาชวยใน

การวิเคราะห และตัดสินใจแกผูบริหาร ซ่ึงบางระบบ เชน ในสวนของกองทุนเงินทดแทนไดเริ่มปรับระบบใหมท่ี

พัฒนาบน Web-based แตก็ยังไมไดมีการปรบัปรุง พัฒนาในระบบท้ังหมดของสํานักงานประกันสังคม 

ดังนั้นเพ่ือใหการบริการของสํานักงานประกันสังคมสามารถตอบสนองตอนายจาง ลูกจาง และผูประกันตน 

และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตางๆ ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอนาคตอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองมีการรื้อปรับและยกระดับ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ;IT และการบริหารสารสนเทศ; MIT ของสํานักงานประกันใหม โดยการพัฒนาระบบ 

Infrastructure ของสํานักงานใหทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับการนําระบบธรรมาภิบาลมารวมใชในการบริหารเทคโนโลยีสาระสนเทศ 

รวมท้ังการวางระบบพัฒนาการบูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับภายนอกองคกรท้ัง

ในดานการใหบริการการสื่อสารและการประชาสัมพันธจากภายในองคกรไปสูภายนอก 

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 5 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ท้ังนี้ดวยการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารสารสนเทศใหมใหรองรับการทํางาน

ในดานตางๆ ของสํานักงานประกันสังคมท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไป และการมุงพัฒนาการใหบริการสนับสนุนระบบ

บริการตนเองของผูรับบริการและพันธมิตรผูรวมใหบริการท่ีมีความเช่ือถือไดและเปนมิตรตอผูใชงาน รวมถึงการ

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลไปสูระบบฐานขอมูลใหมท่ีเชื่อมโยงกันไดอยางสมบูรณและเพ่ิมชองทางในการเขาถึงผาน

ทางออนไลนและอุปกรณสื่อสารพกพาตางๆ ท่ีมีการใชงานท่ีเขาใจงายและตอบสนองตอผูรับบริการอยางรวดเร็วซ่ึง

จะสงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ตอบสนองความตองการไดอยาง

รวดเร็วซ่ึงนําไปสูองคกรท่ีมีการดําเนินการ และการบริการท่ีลํ้าสมัย 

เปาประสงค (Goals) 

พัฒนาการใหบริการการสนับสนุน ระบบบริการตนเองที่เชื่อถือได และเปนมิตรตอผูใชงาน แกผูรับบริการในทุกกลุม 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเนนทิศทางการพัฒนาที่ 

• ระบบบริการตนเอง :  เพ่ิมฟงกชันท่ีใชงานไดผานระบบบริการตนเองของผูรับบริการ และพันธมิตรผูรวม

ใหบริการ

• เพ่ิมระดับความเช่ือถือได  1. พรอมใชงาน 2. ขอมูลสมบูรณ เชื่อมโยงกัน

• มีลักษณะ และรูปแบบท่ีเปนมิตรตอผูใชงาน กับผูใชบริการทุกกลุม รวมถึง stakeholder  1. เขาถึงได

ทาง online และอุปกรณสื่อสารพกพา 2. หนาจอเขาใจงาย 3. ตอบสนองรวดเร็ว

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ระบบบริการตนเอง 

1. รอยละของจํานวนผูเขาใชงานผานระบบบริการตนเองของผูรับบริการตอจํานวนผูประกันตนท้ังหมด (Mj)

2. รอยละของจํานวนผูเขาใชงานผานระบบบริการตนเองของพันธมิตรผูรวมใหบริการตอจํานวนท้ังหมด (Mj)

เพ่ิมระดับความเช่ือถือได  

3. รอยละความพรอมใชงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย (เชน รอยละ 99.5 ข้ึนไป)(Mj)

4. รอยละความสมบูรณของระบบท่ีเชื่อมโยงกันและสามารถใชงานได (Mj)

มีลักษณะ และรูปแบบท่ีเปนมิตรตอผูใชงาน กับผูใชบริการทุกกลุม รวมถึง stakeholder 

5. จํานวนผูเขาใชงาน/ปริมาณการใชงานผานระบบ online และอุปกรณสื่อสารพกพา (Mj)

6. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับประโยชนท่ีไดรับจากการใชงานผานระบบ (Mj)

7. จํานวนผูเขาใชงานผานระบบ online และอุปกรณสื่อสารพกพา (Mj)

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 6 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

กลยุทธและมาตรการในแตละกลยุทธ ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

ตารางท่ี 2.4 กลยุทธและมาตรการในแตละกลยุทธ ภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

กลยุทธท่ี 1 IT : พัฒนาระบบ Infrastructure ขององคกรใหทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยี

และคํานึงถึงประโยชนท่ีไดรับจากการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

มาตรการท่ี 1.1 ปรับ ระบบ จาก Mainframe สูระบบ Web-based ท้ังระบบอยางเร็วท่ีสุด   

มาตรการท่ี 1.2 

ปรับปรุงโครงสรางสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู Service Oriented 

Architecture และ Cloud Computing โดยเรงรัดการติดตั้งใชงาน Enterprise Service 

Bus เพ่ือรองรับสนับสนุน อํานวยขอมูล สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล และการพัฒนา 

Application 

มาตรการท่ี 1.3 ปรับปรุงเครือขายใหมีความเร็วในการติดตอเพียงพอตอการใหบริการ 

กลยุทธท่ี 2 IT  : พัฒนาแผนแมบทในการใชงานระบบ Electronic self-service และระบบธรรมาภิบาลในการ

บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาตรการท่ี 2.1 

พัฒนา แผนแมบท Roadmap ในการติดตั้งและใชงานระบบ Electronic self-service 

โดยแผนแมบทตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และสามารถสนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการลงทุน 

มาตรการท่ี 2.2 
พัฒนาและปฏิบัติใช ระบบธรรมาภิบาลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบรหิาร 

เชน ระบบ COBIT5  ระบบ ITIL 

กลยุทธท่ี 3 IT : กอตั้ง หนวยงาน/ทีมงาน ในลักษณะ BI ( Business Intelligence ) ทีม BA (Business 

Analyst) SA (System Analyst) และทีมนักพัฒนาภายในองคกร สําหรับการปรับเปลี่ยนระบบ (minor 

change) และการดูแลระบบ (Maintenance) การสรางความเชื่อมโยงของระบบงานผานแตละทีมผูเชี่ยวชาญ 

ทําใหงายตอการออก TOR ของระบบไดอยางรวดเร็ว ปรับปรุงระบบเล็กๆ ไดอยางรวดเร็ว 

มาตรการท่ี 3.1 
ปรับโครงสรางการบริหารและพัฒนาระบบ IT ขององคกร ใหมีหนวยงานในลักษณะ 

Business Intelligence 

มาตรการท่ี 3.2 พัฒนาทีม BA/SA และทีมนักพัฒนาภายในองคกร 

มาตรการท่ี 3.3 
ดึงดูดและรักษาบุคลากรดาน IT ท่ีมีศักยภาพสูง และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี

ศักยภาพดาน IT ท่ีทันสมัย 

กลยุทธท่ี 4 IT : วางระบบ และพัฒนาการบูรณาการขอมูลสารสนเทศภายใน และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

ภายนอกองคกร 

มาตรการท่ี 4.1 
พัฒนาระบบการใหบริการแกบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการใหบริการดานหนา (Front end; 

service)  

มาตรการท่ี 4.2 
พัฒนาระบบการใหบริการบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการและบริหารหนวยงาน

ภายใน (Back end; operation and management) 

มาตรการท่ี 4.3 วางระบบและพัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูลกับภายนอกองคกร 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 7 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 

2.3 สรุปประเด็นยุทธศาสตรท่ีมีความเกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

 

รูปท่ี 2.1 แผนผังความสัมพันธของเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร;Strategic Objective Map 

จากรูปท่ี 2.1 และการศึกษาวิเคราะหรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตรในแผนยุทธศาสตร

สํานักงานประกันสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) ท่ีมีความเก่ียวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3) สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญท่ีมีความเก่ียวของไดดังตอไปนี้ 
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10ASEAN Strategic  objective  Map

Serv.1.1 ผูท้ ี�เป็นกําลงัแรงงาน (Labour 
force) ในราชอาณาจักรไทย ไดเ้ขา้สูก่ารเป็น ใน
ระบบประกนัสงัคมไดรั้บการบรกิารผา่นรปูแบบ

การใหบ้รกิารที�หลากหลาย 
มคีวามสะดวก รวดเร็ว  และครบวงจร  

ใชบ้รกิารได ้24/7
ผา่นชอ่งทางการใหบ้รกิาร และเครอืขา่ยพันธมติร
การใหบ้รกิาร ที�เขม้แข็ง  และเป็นหนึ�งเดยีวกนั

Serv.1.2 รูปแบบและชอ่งทางการใหบ้รกิารที�มี
การพฒันานวตักรรมการบรกิาร และ

ขยายขอบขา่ยการใหบ้รกิาร  
ท ั�งในเชงิปรมิาณ  เชงิรูปแบบความ

หลากหลาย  เชงิพื�นที� ภายใตก้ารสรา้งความเป็น
ธรรมระหวา่งกนั โดยการกํากบัดแูลอยา่งใกลช้ดิ 

เพื�อเสรมิความแข็งแกรง่ของการนําสง่การ
บรกิารและความเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั

PR1.1 การพัฒนาระบบสื�อสารประชาสมัพันธ ์ ที�สง่เสรมิ
ใหเ้กดิความสามารถ ในการสรา้งความสมัพนัธ ์และ

เฝ้าดแูลตดิตามผูร้บับรกิารในกลุม่ตา่งๆ
ทั �งสามารถสรา้งสรร การสื�อ และสารในหลาก

รปูแบบ/กจิกรรม/ชอ่งทาง ที�เหมาะกบัแตล่ะกลุม่  
เพื�อใหส้ามารถสนองตอบตอ่ความตอ้งการ และการ

รบัรูไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว และลํ�าหนา้

PR 1.2. การสรา้งการรบัรู ้ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในแตล่ะกลุม่ให ้ใน สทิธ ิหนา้ที� และบทบาทของตน ตอ่การประกนัสงัคมและยังตอ้งให ้เกดิการรบัรู ้ตอ่องคก์ร
ดงันี� ผูป้ระกนัตน: Trustworthy, Beneficial     นายจา้ง: Flexible, Innovative partner สถานพยาบาล: Efficient partner, Fair

บคุคลทั�วไป: Good governance, Financially stable 

Bf 2.1 การพฒันา สทิธปิระโยชน ์ประโยชนท์ดแทน ที�ม ี
ความเป็นสากล รองรบัการกา้วสูก่ารประกนัสงัคมนานาชาต ิ 

ที�มคีวามสอดคลอ้งกบัการประกนัสงัคมในภมูภิาคอาเซยีน สอดคลอ้งกบัการ
ประกนัสงัคมของประเทศคูส่ญัญา 

และการเปลี�ยนแปลงไปของบรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ ความกา้วหนา้ทาง
การแพทยข์องประเทศไทย 

Ctb. 2.2 การทบทวน ระบบเงนิสมทบ เพื�อใหเ้กดิความสมเหตผุลของการพฒันาการไป 
ทั �งในเชงิ   การเพิ�มรายรับ   การเพิ�มประสทิธภิาพและศกัยภาพในการจัดเก็บ  

และ การควบคมุตรวจสอบป้องกนัการรั�วไหล

Inv. 2.3 การรื�อปรบัระบบการลงทนุ 
เพื�อใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทน และผลประโยชนก์ารลงทนุ 
ที�สามารถรองรับการพฒันาการของสทิธปิระโยชน ์ประโยชน์

ทดแทน โดยยังคงไวซ้ ึ�ง 
ความนา่เชื�อถอื เชื�อม ั�น มคีวามม ั�นคง มี

เสถยีรภาพ  อยา่งย ั�งยนื

IT 3.1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ;IT และการบรหิาร
สารสนเทศ; MIT เพื�อการใหบ้รกิารการสนับสนุน ระบบบรกิารตนเองที�

เชื�อถอืได ้มคีวามพรอ้มใช ้มขีอ้มูลสมบูรณ ์เชื�อมโยงกนั 
และเป็นมติรตอ่ผูใ้ชง้าน ในทกุกลุม่

ม ั�นคง  เชื�อถอืได ้เขา้ถงึไดง้า่ย เขา้ใจงา่ย และตอบสนองรวดเร็ว

HR 4.1 การพฒันา “ทนุมนษุย”์ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสอดคลอ้ง
กบัทศิทางของโลกในปัจจบุนัและอนาคต

โดยสามารถ ดงึดดู และ ไดร้บัความสนใจจาก คนเกง่ทั �งสามารถ
ธํารงคร์กัษาคนดแีละเกง่ให ้

อยูร่ว่มกนัในการพฒันา องคก์รอยา่งกา้วกระโดด

Org. 5.1 ปรบัเปลี�ยนองคก์รใหม้รีะบบการบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพสงู(HPO) ทนัสมยั คลอ่งตวั โปรง่ใส และมธีรรมาภบิาล

Deliverable

Value Add Development

Critical   Success  Driver

ดา้นASEAN :การรับรู ้ รูจั้ก และยอมรบัในระดบัอาเซยีน 
ถงึพฒันาการที�เป็นสากลของ ระบบประกนัสงัคมไทยในการกา้วสูก่ารเป็นระบบประกนัสงัคมชั �นนําของอาเซยีน

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 8 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับการใหบริการสูสากล ในการสนองความตองการ และความ

คาดหวังของผู มีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม ควบคูกับ สรางการรับรู และเขาใจในคุณคาของการ

ประกันสังคมบนรากฐานของความเปนธรรม และสมเหตุผลท่ีทุกภาค สวนรวมเปนเจาของ 

เปาประสงค  

Serv.1.1 ผูท่ีเปนกําลังแรงงาน (Labour force) ในราชอาณาจักรไทย ไดเขาสูการเปน

ผูประกันตน (ภาคบังคับ-ภาคสมัครใจ, แรงงานอิสระ, แรงงานตางดาว หรือแมแตแรงงานไทย 

ท่ีอยูนอกราชอาณาจักร) ในระบบประกันสังคม โดยไดรับการบริการผานรูปแบบการใหบริการ 

ท่ีหลากหลาย มีความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร โดยสามารถใชบริการได 24/7 ; 24 ชั่วโมง 

ใน 7 วันตอสัปดาห ผานชองทางการใหบริการ และเครือขายพันธมิตรการใหบริการท่ีเขมแข็ง 

และเปนหนึ่งเดียวกัน  

Serv.1.2 รูปแบบและชองทางการใหบริการแกผปูระกนัตน/ลูกจาง และนายจาง ทั้งทางตรง 

และทางออมโดยผานเครือขายพันธมิตรใหบริการ (ทั้งที่เปนหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน 

ทั้งท่ีอยูในประเทศ และตางประเทศ)  ไดมีการพัฒนานวัตกรรมการบริการ และขยายขอบขาย 

การใหบริการ  ทั้งในเชิงปริมาณ  เชิงรูปแบบความหลากหลาย  เชิงพื้นที่ (Physical-Logical, 

ในประเทศ-ตางประเทศ)ภายใตการสรางความเปนธรรมระหวางกัน โดยการกํากับดูแลอยาง 

ใกลชิด เพือ่เสรมิความแข็งแกรงของการนาํสงการบรกิารตามทีส่ ัญญา และเปนอนัหนึง

อนัเดียวกัน 

PR1. การพัฒนาระบบส่ือสารประชาสัมพันธ  โดยมุงพัฒนาเครื่องมือในงานส่ือสาร

ประชาสัมพันธของตน (Tool development)  ท่ีไมเพียงสงเสริมใหเกิดความสามารถ ในการ

สรางความสัมพันธ และเฝาดูแลติดตามผูรับบริการในกลุมตางๆ (Strong relationships & 

Tracking customers )  หากแตยังสามารถสรางสรร การสื่อ และสารในหลากรูปแบบ/กิจกรรม/

ชองทาง (Variety in Information & Activity )ท่ีเหมาะกับแตละกลุม  เพ่ือใหสามารถสนองตอบ

ตอความตองการ และการรับรูไดอยางรวดเร็ว (Quick response) และล้ําหนา  

PR2. การสรางการรับรู ของผูมีสวนไดในแตละกลุมให ไมเพียงเขาใจใน สิทธิ หนาท่ี และ

บทบาทของตน ตอการประกันสังคมแลว ยังตองให เกิดการรับรู ตอองคกร ดังนี้     

ผูประกันตน/ลูกจาง: Trustworthy, Beneficial  นายจาง: Flexible, Innovative partner  

สถานพยาบาล: Efficient partner, Fair บุคคลท่ัวไป: Good governance, Financially stable 

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 9 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การมุงพัฒนา สิทธิประโยชน ประโยชนทดแทน ใหมีความเปนสากล 

รองรับการกาวสูการประกันสังคมนานาชาติ  บนบรรทัดฐานของการพัฒนาระบบเงินสมทบและระบบ

การลงทุน ท่ีมีศักยภาพสูง เพ่ือใหสามารถรองรับ กับพัฒนาการไดอยางม่ันคง มีเสถียรภาพ  และเปนท่ี

เชื่อถือ เชื่อม่ันไดอยางแทจริง 

กลยุทธ ท่ี 1 BCI : ออกแบบ และพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS; Decision  

Support  System) ท่ีสามารถ 

• บูรณาการขอมูลสารสนเทศ (Integrate Information) ดาน “สิทธิประโยชน  

ประโยชนทดแทน  เงินสมทบ และการลงทุน”  

• ป ร ะ ม ว ล ผ ล  เ พ่ื อ จํ า ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ  ( Simulation & Scenario)                          

การเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีจะเกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดข้ึน เพ่ือชวยสนับสนุนใน                 

การตัดสินใจ  

• ประเมินความเสี่ยง (Risk Management) เชนความเสี่ยงกองทุน อายุกองทุน 

พรอมการเตือนภัยลวงหนาท่ีจะเกิดข้ึน (EWS; Early Warning System)  

โดยตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ และเปนประจํา เชน อาจบูรณาการขอมูล และ

ประมวลผล เพ่ือรายงานตอท่ีประชุมผูบริหารระดับสูง เปนประจําทุกเดือน เปนอยางนอยเพ่ือให

รับทราบถึงสถานการณตางๆไดอยางทันทวงที 

 

กลยุทธท่ี 7 Inv : พัฒนาสารสนเทศทางดานการลงทุน รวมท้ัง ระบบและชองทาง เพ่ือการ

ส่ือสาร ประชาสัมพันธ ท่ัวท้ังองคกร ไปท้ังภายในและภายนอกประเทศ  ครอบคลุม             

ท้ัง  บุคลากรและผูบริหารภายในองคกร  ผูมีสวนไดสวนเสีย (ลูกจาง นายจาง ผูประกันตน 

โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ) สาธารณชน เพ่ือใหเกิดการยอมรับ เชื่อถือ และเชื่อม่ัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการ “ทุนมนุษย” ไดอยางเปนรูปธรรม และ

สอดคลองกับทิศทางของโลก ในปจจุบันและอนาคต 

 เปาประสงค  

เปนองคกรท่ี ดึงดูด และ ไดรับความสนใจจาก คนเกง และสามารถธํารงครักษาคนดีและเกงให 

อยูรวมกันในการพัฒนา องคกร อยางกาวกระโดดสูองคกรท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 2 - 10 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาองคกรสูองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง(HPO) ทันสมัย คลองตัว 

โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 1 Org : พัฒนาระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจแกผูบริหาร และระบบชวยสนับสนุน

การทํางานดวยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช ควบคูกับการเตรียมความพรอมทักษะ ความรู 

ความชํานาญดาน IT, MIT สําหรับผูบริหาร และผูบริหารระดับสูงในการใชระบบตางๆของ 

สํานักงานฯท่ีมีการพัฒนาข้ึน 

กลยุทธท่ี 2 Org : เสริมสรางพัฒนาระบบงานภายในองคกรใหเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีมีความ

เขมแข็ง โปรงใส ตอผูมีสวนไดสวนเสีย และสาธารณชน 

กลยุทธท่ี 4 Org : พัฒนาหนวยงานใหมๆท่ีรองรับตอการเปล่ียนแปลง และพัฒนาหนวยงาน

ตนแบบท่ีสะทอนการรักษาคานิยมองคกร 
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

บทท่ี 3 

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ.2559-2563) ฉบับนี้ไดสังเคราะหจาก  

• แผนยุทธศาสตรการดําเนินงานประกันสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562)

• การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง

• การสัมภาษณผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงานท่ีเปนผูรับบริการ (User)

• การประชุมรวมกับผูบริหาร และบุคลากรของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

• การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของผูบริหาร และเจาหนาท่ี สปส.

• การสังเกตการณการปฏิบัติงาน ณ สํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี

• การประมวลผลขอมูล/สารสนเทศ ขอมูลขอเท็จจริง ภาวะแวดลอม บริบท และขอมูลแวดลอม  

ท่ีเกี่ยวของ ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งในสถานการณปจจุบันและอนาคต

• การประมวลความคิดความเห็น ปญหา และขอเสนอแนะ ท้ังโดยตรงและโดยออม จากผูมีสวนได

สวนเสียในทุกกลุม

• การประชาพิจารณจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน

โดยนํามาวิเคราะห และประมวลผล สรุปออกมาเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 1 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

3.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ 

ตารางท่ี 3.1 วิสัยทัศน พันธกิจ  

 

วิสัยทัศน (2559-2563) 

 

Digital SSO 

องคกรที่มีการดําเนินการเปนมาตรฐานสากล 

 และการบริการทีท่ันสมัย 

 เพ่ือรองรับบริการ e-Self Service อยางครบวงจร  
 

พันธกิจ 

 

 “บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร 

เครือขาย และกําลงัคนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทัง้ ในดาน

เสริมสรางประสทิธภิาพภายในองคกร การลดคาใชจาย และ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ” 
 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 2 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

3.2  ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวช้ีวัด 

เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน (2559-2563)  และพันธกิจท่ีกําหนดข้ึน จึงไดมีการกําหนดเปนยุทธศาสตร  

4 ดานท่ีจะดําเนินการ และไดมีการกําหนดเปาประสงค และตัวชี้วัดท่ีสะทอนความสําเร็จของยุทธศาสตร 

ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2 ยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับ 

โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีเสถียรภาพ 

(Infrastructure)  

เปาประสงค 1 : Reliable 

Infrastructure  

มีโครงสรางพ้ืนฐานสามารถรองรับ

การใหบริการ 24x7  

KPI 1.1 Network Reliability 

> 99.9%  

KPI 1.2 Service Availability 

> 99.9% 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับ           

การบริหารจัดการขอมูล 

(Data)  

เปาประสงค 2 : Customer Data 

Accuracy & Decision Support 

System 

มีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อถือได 

นําไปสูการตัดสินใจอยางถูกตอง 

KPI 2.1 มีระบบฐานขอมูลท่ี

ครอบคลุมผูประกันตน 

นายจาง สถานพยาบาล และ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับ       

การใหบริการสู e-Self Service 

(e-Self Service)  

เปาประสงค 3 : Electronic Self 

Service & User Experiences  

ผูใชบริการสามารถใชบริการดวย

ตนเองผานชองทาง Electronic  

KPI 3.1 จํานวนบริการ         

e-Self Service ท่ีพัฒนาข้ึน

ตามแผนงานท่ีกําหนด 

KPI 3.2 จํานวนผูใชบริการผาน

ชองทาง e-Self Service 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับ          

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให

มีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 

(Good Governance)  

เปาประสงค 4 : IT Governance  

สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร

ใหสัมฤทธิ์ผล 

KPI 4.1 รอยละความสําเร็จ

ของแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 3 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา มาตรการขับเคล่ือน และ โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

 

 

 
รูปท่ี 3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักงานประกันสังคมดิจิทัล (Digital SSO)  

และมาตรการขับเคลื่อน 

 

จากรูปท่ี 3.1 แสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักงานประกันสังคมดิจิทัล (Digital SSO) 

ท้ัง 4 ยุทธศาสตร จะถูกขับเคลื่อนโดยผานมาตรการท้ัง 12 มาตรการ ซ่ึงมีการกําหนดโครงการ/งาน/

กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ ในแตละมาตรการ ดังตอไปนี้ 

 

  

1.2 Strengthening IT Security

ยุทธศาสตรที่ 1  ยกระดับโครงสรางพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีเสถียรภาพ

1.1 Reliability Improvement

2.3 Decision Support 
System

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับการบริหารจัดการขอมูล
2.1 Single View of 

Customer
2.2 Data Integration and 

Exchange

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการใหบริการสู e-Self Service
3.2 e-Self Service 

Implementation
3.1 Mainframe Migration

3.3 e-Channel 

Improvement

3.4 Wealth Management 

System Improvement

3.5 ERP Implementation

ยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักงานประกันสังคมดิจิทัล (Digital SSO)

4 ยุทธศาสตร และ 12 มาตรการ
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             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 4 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับ โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีเสถียรภาพ 

(Infrastructure)  

มีเจตนารมยเพ่ือใหเกิดการเพ่ิมศักยภาพโครงขาย และระบบสื่อสัญญาณใหมีเสถียรภาพ และ

พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรองรับการใหบริการ 24x7 

ตารางท่ี 3.3 มาตรการ และโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรท่ี 1 

มาตรการขับเคล่ือน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

1.1 Reliability Improvement 1.1.1  โครงการเชื่อมตอเครือขายสื่อสาร MPLS แบบ Active-Active 

และขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ 

1.1.2  แผนการดําเนินงานตอเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT- BCP 

(IT Business Continuity Plan) 

1.2 Strengthening IT Security 1.2.1 โครงการดําเนินการจัดทํามาตรฐานหอง Data center สูระบบ 

ISO 27001 

1.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยใน

ระบบสารสนเทศของสาํนักงานประกันสังคม 

 

งบประมาณขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี 1 โดยประมาณ 474 ลานบาท 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 5 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับ การบริหารจัดการขอมูล (Data) 

มีเจตนารมยเพ่ือใหเกิดการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ (Data Integration) และสราง

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดบัองคกร (DSS; Decision  Support  System) 

ตารางท่ี 3.4 มาตรการ และโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรท่ี 2 

มาตรการขับเคล่ือน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

2.1 Single view of customer 2.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางลูกคา (Customer 

Base) 

2.2 Data Integration and  

Exchange 

2.2.1 โครงการบูรณาการขอมูลภายใน สปส. (Internal ODS) 

2.2.2 โครงการบูรณาการขอมูลภายนอก สปส. (External ODS) 

2.3 Decision Support System 2.3.1 โครงการบูรณาการคลังขอมูล และบิ๊กดาตาองคกร 

2.3.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

งบประมาณขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี 2 โดยประมาณ 335 ลานบาท 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 6 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับ การใหบริการสู e-Self Service (e-Self Service) 

มีเจตนารมยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนสถาปตยกรรมแบบ 

SOA (Service Oriented Architecture)  และเกิดการพัฒนาชองทางการใหบริการผาน Internet  

Mobile และ Call Center  นอกจากนี้ยังรวมถึงการทําใหเกิดการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน องคกรของสํานักงานประกันสังคม 

ตารางท่ี 3.5 มาตรการ และโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรท่ี 3 

มาตรการขับเคล่ือน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

3.1 Mainframe Migration 3.1.1 โครงการยายระบบ Mainframe ไปสูระบบ Web-based 

3.2 e-Self Service Implementation 3.2.1 โครงการ พัฒนาระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง (Single 

e-User Account and Single Sign-on) 

3.2.2 โครงการ e-Self Service สําหรับนายจางและผูประกันตน 

3.3 e-Channel Improvement 3.3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Website 

3.3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Mobile 

3.3.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง IVR 

3.4 Wealth Management 

Improvement 

3.4.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารการลงทุน 

3.5 ERP implementation 3.5.1 โครงการพัฒนาระบบ ERP 

 

งบประมาณขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี 3 โดยประมาณ 1,329 ลานบาท 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 7 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยกระดับ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล  

(Good Governance) 

มีเจตนารมยเพ่ือใหเกิดการปรับโครงสรางระบบธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

ปรับโครงสรางองคกร และอัตรากําลังของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับระบบสรรหาและ

พัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญรองรับการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรฯ 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ และโครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรท่ี 4 

มาตรการขับเคล่ือน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตรฯ 

4.1 IT Capability Improvement 4.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสราง และอัตรากําลังดาน IT 

4.1.2 จัดตั้ง IT Steering Committee 

4.1.3 จัดตั้ง IT Management Committee 

4.1.4 จัดตั้ง Change Advisory Board 

4.1.5 จัดตั้ง Solution Advisory Board 

4.2 Service Management 4.2.1  โครงการพัฒนา ITIL เพ่ือการบริหารจัดการงานบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL : Information Technology 

Infrastructure Library) 

 

งบประมาณขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี 4 โดยประมาณ 25 ลานบาท 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 8 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

3.4 สรุปจํานวน เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรการขับเคล่ือน และโครงการ/งาน/กิจกรรมรองรับ            

ในแตละยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 3.7 สรปุจํานวนเปาประสงค ตัวชี้วัด มาตรการขับเคลื่อน และ/งาน/กิจกรรมรองรับ                       

ในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
มาตรการ

ขับเคล่ือน 

โครงการ/งาน/

กิจกรรมรองรับ 

งบประมาณขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรโดยประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 1 2 2 4 474,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 1 1 3 5 335,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 1 2 5 8 1,329,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 1 1 2 6 25,000,000 

รวม 4 ยุทธศาสตร 4 6 12 23 2,163,000,000 
 

 
รูปท่ี 3.2 ภาพรวม ยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักงานประกันสังคมดิจิทัล  (Digital SSO) 

 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 9 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

3.5 การเ ช่ือมโยงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงแรงงาน                

พ.ศ.2559 - 2563 กับ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม 

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563            

ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร ซ่ึงแสดงความเชื่อมโยงกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสํานักงานประกันสังคม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) ไดดังรูปท่ี 3.3 

 

 

รูปท่ี 3.3 การเชื่อมโยงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน             

พ.ศ. 2559 - 2563 กับ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม     

ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) 

 

 

 

  

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพือ่เพิม่ศักยภาพ

ของบุคลากร และการใหบริการแกประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสรมิกระบวนการบริหารจดัการและ

ควบคุมการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของหนวยงานใหมีมาตรฐาน และคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและยกระดบัการเชื่อมโยงเพื่อ

บูรณาการขอมูลกับศูนยขอมูลภาครัฐ (Government Data 

Center)

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและสนบัสนนุการพฒันาบุคลากร

เขาสูยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ ใหบริการแก

ประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพฐานขอมูล

และระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการ อิเล็กทรอนิกสทีพ่รอม

บูรณาการเขาสูรูปแบบการใหบรกิารที่หลากหลาย 

(Application/Service Platform)

ยุทธศาสตรที่ 1  ยกระดบัโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศให มเีสถยีรภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดบัการบรหิารจดัการขอมลู

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดบัการให บรกิารสู

E-Self Service

ยุทธศาสตรที่ 4  ยกระดบัการบรหิารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศให มปีระสทิธผิล และมธีรรมาภบิาล

ยุทธศาสตรแผนแมบทฯ กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรแผนแมบทฯ สํานักงานประกันสังคม

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 10 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

3.6 การเช่ือมโยง ยุทธศาสตรพัฒนาสํานักงานประกันสังคมดิจิตอล (Digital SSO) กับ ยุทธศาสตร

สํานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) 

ตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานประกันสังคม เราสามารถสรุปยุทธศาสตรท่ีถือวาเปน

ยุทธศาสตรหลักในการนําหนาและขับเคลื่อนองคกร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 และยุทธศาสตรท่ี 2 ซ่ึงสามารถ

สรุปประเด็นสําคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 มุงเนนการยกระดับคุณภาพการใหบริการสูสากล โดยการใหบริการ 24x7 สราง

นวัตกรรมการบริการผานของทางการใหบริการใหมๆ และพัฒนาชองทางการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 มุงเนนการพัฒนาสิทธิประโยชนใหมีความยั่งยืน โดยเพ่ิมผลตอบแทนจาก       

การลงทุน และปรับเงินสมทบใหสอดคลองกับสิทธิประโยชน 

เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองยุทธศาสตรหลักท้ังสอง เปาประสงคของ

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงตองสนับสนุนแตละยุทธศาสตรหลักดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การยกระดับคุณภาพบริการ 

เปาประสงคของยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ: Reliable Infrastructure, Electronic    

Self-Services, User Experiences และ Customer Data Accuracy  

ยุทธศาสตรท่ี 2: การพัฒนาสิทธิประโยชนใหมีความยั่งยืน 

เปาประสงคของยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ: Customer Data Accuracy และ Decision 

Support System 

ซ่ึงสามารถแสดงความเชื่อมโยงไดดังภาพท่ี 3.4 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 11 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 
รูปท่ี 3.4 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรพัฒนาสํานักงานประกันสังคมดิจิตอล (Digital SSO) กับ

ยุทธศาสตรสํานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562) 

 

จากรูปท่ี 3.4 จะเห็นไดวา ยุทธศาสตรท้ัง 4 ดานของยุทธศาสตรพัฒนาสํานักงานประกันสังคม

ดิจิทัล (Digital SSO)  มีความสอดคลอง เชื่อมโยง และเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

สํานักงานประกันสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558-2562) ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตรหลักขององคกร ท้ังใน

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพบริการสูสากล โดยการใหบริการ 24x7  การเพ่ิมชองทางใหบริการ 

และการพัฒนาชองทางการสื่อสาร และในยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสิทธิประโยชนใหมีความยั่งยืน โดยการ

เพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน และการปรับเงินสมทบใหสอดคลองกับสิทธิประโยชน ซ่ึงท้ังหมดนี้จะ

เกิดข้ึนไดจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาสํานักงานประกันสังคมดิจิทัล (Digital SSO) ท้ัง 4 ดานไป

พรอมๆกันในระยะ 5 ปตอจากนี้ ซ่ึงถือวาเปนชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญของสํานักงานประกันสังคม 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 12 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

3.7 การเช่ือมโยง ยุทธศาสตรพัฒนาสํานักงานประกันสังคมดิจิทัล (Digital SSO) กับ แผนแมบทหลัก

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส มีเปาหมายตองการให

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความชวยเหลือประชาชน ตองยกระดับการใหบริการไปสูการใหบริการแบบ           

บูรณาการในเชิงรุกอยางครบวงจรการใหบริการ ต้ังแตการกําหนดสิทธิ์ การเขาถึงขอมูล การลงทะเบียน 

การรับสิทธิ์และใชสิทธิ์ จนถึงการวัดผลและการตรวจสอบสิทธิ์นั้น ยุทธศาสตร มาตรการและโครงการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังแสดงในรูปท่ี 3.5 และรูปท่ี 3.6 

 
 

รูปท่ี 3.5 ระดับการพัฒนาท่ีสําคัญของแผนแมบท ICT EGA (2559-2561) 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 13 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 
รูปท่ี 3.6 มาตรการขับเคลื่อนท่ีสําคัญของแผนแมบท ICT EGA(2559-2561) 

 

ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการตามแผนแมบทฉบับนี้ มีความสอดคลองกับแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหบริการในระดับท่ี 1 

เนื่องจากในปจจุบัน แมวา การใหบริการของ สํานักงานประกันสังคมถือวาอยูในระดับท่ี 2 

กลาวคือ มีการใหบริการผานชองทางออนไลนแลวก็ตาม แตผูรับบริการสวนใหญยังคง

เดินทางมาท่ีสํานักงานสาขาเพ่ือติดตอและรับบริการในข้ันตอนตางๆเปนสวนใหญ ดังนั้น 

การปรับปรุงระบบ Main frame ไปสู web-based จะมีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน        

การใหบริการ ณ สํานักงานสาขา สวนการสรางระบบ ERP และ Wealth Management 

System จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานภายในสํานักงานประกันสังคม 

• การยกระดับการใหบริการจากระดับท่ี 2 ไปสู ระดับท่ี 3 

o การจัดทําระบบ ODS จะเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการบูรณาการขอมูล

ภายในเพ่ือใหบริการ e-Self Service และการเชื่อมตอบูรณาการขอมูลกับ

ภายนอก 

o โครงการ Customer Base จะชวยบูรณาการขอมูลผูรับบริการของสํานักงาน

ประกันสังคมเพ่ือใหเปน Customer  Single View และสามารถไปบูรณาการ

ขอมูลภาครัฐกับหนวยงานอ่ืนๆตอไป 

o โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพชองทาง Website Mobile และ IVR จะชวย

เพ่ิมชองทางในการรับบริการในข้ันตอนตางๆ 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 14 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

o โครงการ e-Self Service ครอบคลุมถึง e-Registration e-Claim และบริการ

อ่ืนๆ 

o โครงการ Decision Support System จะยกระดับการวิเคราะหขอมูลตางๆ 

เ ก่ียวกับผูรับบริการ และชวยในการตัดสินใจการลงทุนของสํานักงาน

ประกันสังคม 

o โครงการ BCP, ISO 27001 จะยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความพรอมใน

การใหบริการอิเล็กทรอนิกส 

o โครงการ IT Capability Improvement ยกระดับความพรอมของบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังแสดงความเชื่อมโยงสอดคลองกันดังใน รูปท่ี 3.7  

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 15 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.7 การเชื่อมโยง มาตรการขับเคลื่อน โครงการ/งาน/กิจกรรม รองรับของยุทธศาสตรพัฒนา

สํานักงานประกันสังคมดิจิตอล (Digital SSO) กับ แผนแมบท ICT EGA (2559-2561) 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 16 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

สําหรับเปาประสงคของยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้ ตอบสนอง

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ไดดังนี้ 

• E Self-services และ User Experiences ตอบสนองเปาหมายการบริการภาครัฐตอบสนอง

การบริการประชาชน ผูประกอบการทุกภาคสวน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยํา 

• Reliable Infrastructure แ ล ะ  Customer Data Accuracy ต อ บ ส น อ ง เ ป า ห ม า ย             

การมีโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและการบริหารฐานขอมูลท่ีบูรณาการ         

ไม ซํ้าซอน สามารถรองรับการทํางานเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงาน และ                

การใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• User Experiences, Customer Data Accuracy, Decision Support System และ  ICT 

Governance ตอบสนองเปาหมายใหประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และเหมาะสม 

เพ่ือสงเสริมความโปรงใส และการมีสวนรวมของประชาชน  

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
รูปท่ี 3.8 ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลีย่นภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

ในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 17 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

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

 
รูปท่ี 3.9 การเชื่อมโยง เปาประสงคของยุทธศาสตรพัฒนาสํานักงานประกันสังคมดิจิทัล 

 (Digital SSO) กับ ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 3 - 18 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

บทที่ 4  

ยุทธศาสตรที่ 1: ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีเสถียรภาพ 

 

4.1 สถานภาพปจจุบัน 

ปจจุบันเครือขายสื่อสารท่ีเชื่อมตอระหวางสํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญกับสํานักงาน

สาขามีสายสื่อสาร 2 ระบบจากผูใหบริการ 2 รายแตเปนแบบ MPLS Active-Stand by รวม 104 สาขา 

และยังมีท่ีใชเปนเทคโนโลยี ADSL ขนาด 1/1Mbps ถึง 25 สาขา และ VPN ถึง 20 สาขา ซ่ึงทําใหใน

หลายสาขามีปญหาการไมพอเพียงในการรองรับปริมาณงานในชั่วโมงท่ีมีการใชงานสูงสุด (peak load) 

ดังนั้นระบบจะมีความลาชาในชวงทํางานในชวงภาระงานมาก เชน วันท่ี 14-15 ของเดือน และเม่ือเกิด

เหตุลมหรือ มีปญหาคุณภาพจนไมสามารถสื่อสารไดจะตองรอผูใหบริการมาแกไข ทําใหกระทบกับงาน

บริการ 

ขณะเดียวกันหอง Data center ท่ีใชงานอยูยังมีความเสี่ยงตอความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

และยังไมไดเขาสูมาตรฐานดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีเปนสากลครบทุกสวนของหอง Data center เชน

หองเก็บรวบรวมเครื่องแมขาย (Servers) และอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) ซ่ึงควรจัดทําท้ังหอง Data 

center หลัก และสํารองพรอมแผนการดําเนินงานตอเนื่องดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับเหตุ

ภัยพิบัติ 

อุปสรรคและความทาทายท่ีสําคัญคือ 

1. ตองใหระบบเครือขายรองรับการบริการอยางรวดเร็วไดตลอดเวลา และมีเสนทางสํารองรับ

เหตุขัดของท่ีไมทําใหมีการหยุดชะงักของกระบวนการใหบริการ 

2. มีเครือขายและหอง Data center ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยรองรับธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส 

 

4.2 ภาพรวมของยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

เพ่ือใหระบบโครงสรางของสํานักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน และมีความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือใหความม่ันใจในการใหบริการภาครัฐท่ีมีความนาเชื่อถือ และรองรับการใหบริการ

ประชาชน จึงตองดําเนินยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

1.  ตองทําใหระบบเครือขายเปนเทคโนโลยีเดียวกันรองรับบริการไดแบบ 24x7 

2.  ขยายขนาดชองสัญญาณท่ีเพียงพอตอการใชงานมีระบบบริหารทรัพยากรชองสัญญาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3.  ตองมีความม่ันคงปลอดภัยของหอง Data center ท้ัง Data center หลัก และสํารอง 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 1 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

4.  ตองมีการจัดทําแผน และซอมแผนการดําเนินงานตอเนื่อง 

5.  ตองมีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือรองรับบริการ e-services (ตั้งแต

ระดับ Network Layer ถึง Application Layer) 

เปาประสงค 

Reliable Infrastructure มีโครงสรางพ้ืนฐานสามารถรองรับการใหบริการ 24x7 

เพ่ือใหระบบโครงสรางของสํานักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน และมีความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือใหความม่ันใจในการใหบริการธุรกรรมตางๆ ในสํานักงาน และการใหบริการ

ประชาชนมีความตอเนื่อง รวดเร็ว และปลอดภัยเชื่อถือได 

ตัวช้ีวัด 

KPI 1.1 Network Reliability > 99.9% 

KPI 1.2 Service Availability > 99.9%  

 

4.3 มาตรการท่ี 1.1 Reliability Improvement 

การปรับปรุง Reliability ของระบบสารสนเทศเพ่ือใหม่ันใจวาระบบสามารถใหบริการไดตอเนื่อง

ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

1.1.1 โครงการเชื่อมตอเครือขายสื่อสาร MPLS แบบ Active-Active และขยายความจุระบบสื่อ

สัญญาณ 

1.1.2 แผนการดําเนินงานตอเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT- BCP (IT Business Continuity 

Plan) 

 

4.4 มาตรการท่ี 1.2 Strengthening IT Security 

การดําเนินการดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือใหม่ันใจในการทําธุรกรรมและใหบริการ

ดวยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

1.2.1 โครงการดําเนินการจัดทํามาตรฐานหอง Data center สูระบบ ISO 27001 

1.2.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของสํานักงาน

ประกันสังคม 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 2 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

4.5 สรุปภาพรวมของโครงการ ระยะเวลาและงบประมาณ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 1 : มี 2 มาตรการ และ 4 โครงการหลัก

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 4 - 3 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

บทที่ 5  

ยุทธศาสตรที่ 2: ยกระดับการบริหารจัดการขอมลู 

 

5.1 สถานภาพปจจุบัน 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคมในปจจุบันเปนสถาปตยกรรม

แบบ Silo-Oriented Architecture กลาวคือ เปนการพัฒนาโดยท่ีแตละระบบตางทํางานเปนอิสระตอกัน 

มีฟงกชั่นการทํางานเฉพาะตามแตละประเภทของงาน และใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน อาทิ ระบบกองทุน

เงินทดแทน และระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ถูกพัฒนาบนระบบ Web-based, ระบบกองทุน

ประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39 ถูกพัฒนาบนระบบ Mainframe เปนตน 

 อุปสรรคและความทาทายท่ีสําคัญคือ 

1. ระบบตางๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ตางคนตางทํา” และ “ทําเฉพาะงานนั้นๆ” ทําใหไม

สามารถนํามาใชงานรวมกันได รวมท้ังขอมูลแยกอิสระจากกัน  

2. ขอมูลท่ีถูกจัดเก็บแยกตามระบบๆ เปนอุปสรรคในการท่ีจะแลกเปลี่ยนขอมูลท้ังภายในองคกร 

และภายนอกองคกร 

3. ขาดขอมูลท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะหและตัดสินใจในเชิงบริหาร 

 

5.2 ภาพรวมของยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

เพ่ือใหขอมูลถูกจัดเก็บและถูกบริหารจัดการอยางเปนระบบระเบียบ ซ่ึงจะนําไปสูการบูรณาการ

ขอมูลอยางเต็มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตองดําเนินยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

1. พัฒนาระบบบูรณาการขอมูลลูกคาเพ่ือใหเกิดภาพของ Single view of customer 

2. สรางชั้นของขอมูล (Data Integration Layer) เพ่ือใชการแลกเปลี่ยนขอมูลกับท้ังภายใน 

และภายนอก 

3. พัฒนาระบบคลังขอมูลองคกรเพ่ือตอยอดในการสรางระบบ และนําเครื่องมือตางๆ มาใชใน

การวิเคราะห และตัดสินใจเชิงบริหาร 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 5 - 1 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

เปาประสงค 

Customer Data Accuracy & Decision Support System มีระบบฐานขอมูลท่ีเช่ือถือได 

นําไปสูการตัดสินใจอยางถูกตอง 

เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อถือได 

ตัวช้ีวัด 

KPI 2.1 มีระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมผูประกันตน นายจาง สถานพยาบาล และหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

  

5.3 มาตรการท่ี 2.1 Single view of customer 

เพ่ือใหสามารถติดตามสถานะของลูกคา (อาทิ ผูประกันตน, นายจาง) ไดตลอดวงจรชีวิต 

(Customer Life Cycle) ซ่ึงจะนําไปสูการนําเสนอบริการไดตรงกลุมเปาหมาย, ตอบสนองความตองการ

ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง และสรางความพึงพอใจสูงสุดสําหรับลูกคาทุกรายประกอบดวยโครงการ

ดังตอไปนี้ 

2.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางลูกคา (Customer Base) 

 

5.4 มาตรการท่ี 2.2 Data Integration and Exchange 

เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถสรางบริการท่ีใชประโยชนจากการเชื่อมโยงขอมูล        

ไปสรางสรรคเปนแอปพลิเคชั่น หรือ บริการใหมๆ ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

2.2.1 โครงการบูรณาการขอมูลภายใน สปส. (Internal ODS) 

2.2.2 โครงการบูรณาการขอมูลภายนอก สปส. (External ODS) 

2.2.2.1 เฟส 1: ODS เพ่ือนายจาง 

2.2.2.2 เฟส 2: ODS เพ่ือผูประกันตน 

2.2.2.3 เฟส 3: ODS เพ่ือโรงพยาบาล 

2.2.2.4 เฟส 4: ODS เพ่ือหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
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5.5 มาตรการท่ี 2.3 Decision Support System 

 เพ่ือใหมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหารในการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานของ

สํานักงานประกันสังคมไทย ใหทัดเทียมกับสํานักประกันสังคมประเทศชั้นนําในภูมิภาคเอเชียประกอบดวย

โครงการดังตอไปนี้ 

2.3.1 โครงการบูรณาการคลังขอมูล และบิ๊กดาตาองคกร 

2.3.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

5.6 สรุปภาพรวมของโครงการ ระยะเวลาและงบประมาณ 

 

 

 

ยุทธศาสตร / มาตรการ / โครงการ 2559 2560 2561 2562 2563 งบประมาณ (บาท)

ย ุทธศาสตร 2
ยกระดบัการบรหิารจดัการขอมลู

335,000,000

 มาตรการ 2.1 Single View of Customer 30,000,000

2.1.1  โครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางลูกคา
(Customer Base)

30,000,000

 มาตรการ 2.2 Data Integration and Exchange 130,000,000

2.2.1  โครงการ บรูณาการขอมูลภายใน สปส.
 (Internal ODS)

40,000,000

2.2.2  โครงการ บรูณาการขอมูลภายนอก สปส.
              (External ODS)

90,000,000

2.2.2.1 เฟส 1 : ODS  เพ่ือนายจาง

2.2.2.2 เฟส 2 : ODS  เพ่ือผูประกันตน

2.2.2.3 เฟส 3 : ODS  เพ่ือโรงพยาบาล

2.2.2.4 เฟส 4 : ODS  เพ่ือหนวยงานภาครัฐ/เอกชน

 มาตรการ 2.3 Decision Support System 175,000,000

2.3.1  โครงการ บูรณาการคลังขอมูลและบิ๊กดาตาองคกร 150,000,000

2.3.2  โครงการ พัฒนาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ 25,000,000

ยุทธศาสตร 2 :  มี 3 มาตรการ และ 5 โครงการหลัก
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
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บทที่ 6  

ยุทธศาสตรที่ 3: ยกระดับการใหบริการสู e-Self Service 

 

6.1 สถานภาพปจจุบัน 

 โดยภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคมในปจจุบันยังคง

เปนสถาปตยกรรมแบบ Silo-Oriented Architecture เกือบท้ังหมด ซ่ึงการท่ีจะยกระดับการใหบริการ

ไปสู e-Self Service จะตองมีการปรับเปลี่ยนสถาปตยกรรมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนแบบ 

Service-Oriented Architecture (SOA) ซ่ึงจะชวยใหแตละระบบงานสามารถเชื่อมโยงเขาหากันไดงาย 

มีเทคโนโลยีท่ีเปด และยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง 

 อุปสรรคและความทาทายท่ีสําคัญคือ 

1. ระบบงาน Mainframe  

       -  เปนเทคโนโลยีปด 

       -  คาใชจายในการบํารุงรักษาคอนขางสูง  

       -  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานทําไดชา เนื่องจากขาดเครื่องมือในการพัฒนา 

       -  การเชื่อมตอเขากับระบบงานสมัยใหม (Web Application) ทําไดยาก 

2. ชองทางการใหบริการ (Service Channel)  

       -  การใหบริการในปจจุบันยังคงใชสํานักงานประกันสังคมเปนชองทางใหบริการหลัก 

       -  นายจางและผูประกันตนเกือบท้ังหมดยังคงนิยมมาติดตอขอรับบริการ ณ ท่ีทํางาน 

          สํานักงานประกันสังคม ทําใหเกิดภาระงานกับเจาหนาท่ีมากข้ึนๆ 

3. ระบบ e-Self Service  

       -  บางสวนงานมีการใหบริการขอมูลทางชองทางอิเล็กทรอนิกส แตกลับพบวาขอมูลท่ีแสดง 

          ไมทันสมัย และไมสามารถใหขอมูลในเชิงลึกสําหรับผูประกันตนแตละรายได 

       -  ขอมูลมีขอผิดพลาด ทําใหผูใชงานขาดความเชื่อถือและขาดความม่ันใจในการใชงาน 

4. ระบบบริหารการลงทุน (Wealth Management System) 

       -  ระบบรองรับการลงทุนภายในประเทศเทานั้น ไมรองรับการลงทุนในตางประเทศ 

       -  ขาดระบบควบคุมการลงทุนใหเปนไปตามระเบียบ/กฎเกณท ท่ี สปส. ยึดถือ และปฏิบตัิ 

       -  ไมสามารถเชื่อมตอระบบกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในการรบั/สงธุรกรรมการลงทุนได 
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5. ระบบวางแผนการใชทรัพยากรองคกร (ERP - Enterprise Resource Planning) 

       -  ปจจุบันกระบวนการทํางาน ดานการเงิน-บัญชี-พัสดุ และงานบริหารบุคคล ยังคงเปน 

          ระบบ manual เสียสวนใหญ 

       -  ขาดระบบควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพเปนไปตามระเบียบ/กฎเกณท ท่ี สปส.  

          ยึดถือ และปฏิบตัิ 

 

6.2 ภาพรวมของยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

เพ่ือใหบริการของสํานักงานประกันสังคมยกระดับไปสูการใหบริการในรูปแบบ e-Self Service 

อยางเต็มรูปแบบ รวมท้ังมีระบบบริหารจัดการงานภายในสํานักงานฯ อยางมีประสิทธิภาพ จะตองดําเนิน

ยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

1. ยายระบบงาน Mainframe ไปเปนระบบ Web Application ท่ีงายและยืดหยุนในการพัฒนา

และเชื่อมโยงระบบตางๆ เขาหากัน 

2. พัฒนาชองทางการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Channel) ท่ีตอบโจทยและสอดคลองกับ        

รูปแบบการใชงานของลูกคาแตละกลุม/แตละประเภท อาทิ ผูประกอบการขนาดใหญ-ขนาด

กลาง-ขนาดเล็ก, ผูประกันตนท่ีชื่นชอบการใชเทคโนโลยี หรือผูประกันตนท่ีเปนแรงงานท่ัวไป 

เปนตน 

3. พัฒนาระบบการใหบริการในรูปแบบ e-Self Service เพ่ือลดภาระงานท่ีเกิดข้ึน ณ สํานักงาน

ประกันสังคม ท่ีนับวันมีแตจะมากข้ึนเรื่อยๆ 

4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารการลงทุน (Wealth Management System) เพ่ือใหการ

บริหารการลงทุนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

5. จัดหาและพัฒนาระบบวางแผนการใชทรัพยากรองคกร (ERP - Enterprise Resource 

Planning) เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรมีระบบ ระเบียบ และสามารถ

ควบคุมการดําเนินงานได 
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เปาประสงค 

Electronic Self Service & User Experiences ผูใชบริการสามารถใชบริการดวยตนเอง

ผานชองทาง Electronic 

เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาไปรับบริการตางๆ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ไดดวยตนเอง         

ผานระบบ e-Self Service ท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับผูใชงาน 

ตัวช้ีวัด 

KPI 3.1 จํานวนบริการ e-Self Service ท่ีพัฒนาข้ึนตามแผนงานท่ีกําหนด 

KPI 3.2 จํานวนผูใชบริการผานชองทาง e-Self Service 

  

6.3 มาตรการท่ี 3.1 Mainframe Migration 

 เพ่ือใหระบบงานตางๆ ท่ีอยูบนระบบ Mainframe ในปจจุบันสามารถยกระดับการใหบริการไปสู

บริการในรูปแบบ e-Self Service ลดตนทุนการบํารุงรักษาท่ีคอนขางสูง และเพ่ือใหงายตอการเชื่อมโยง

ระบบงานเขากับระบบงานอ่ืนๆ ในสํานักงานประกันสังคม จึงจําเปนตองดําเนินการยายระบบงานจาก 

Mainframe ไปสูระบบ Web Application ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

3.1.1 โครงการยายระบบ Mainframe ไปสูระบบ Web-based 

 

6.4 มาตรการท่ี 3.2 e-Self Service Implementation 

 เพ่ือใหลูกคาของสํานักงานประกันสังคมมีระบบท่ีลูกคาสามารถจะทํารายการไดดวยตนเองโดย   

ไมตองเดินทางมาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตางๆ และเพ่ือยกระดับการใหบริการลูกคาของสํานักงาน

ประกันสังคม ใหเปน Single View of Customer ลูกคาสามารถดูหรือทํารายการกับกองทุนทุกมาตรา    

ท่ีเปนสมาชิก และเก็บประวัติไวตลอดชีวิตการทํางาน จึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาระบบงาน                

e-Self  Service ข้ึนมารองรับประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

3.2.1 โครงการพัฒนาระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง (Single e-User Account and Single 

Sign-on) 

3.2.2 โครงการ e-Self Service สําหรับนายจางและผูประกันตน 
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6.5 มาตรการท่ี 3.3 e-Channel Improvement 

 เพ่ือใหลูกคาของสํานักงานประกันสังคมมีชองทางในการติดตอและทํารายการตางๆ ท่ีรวดเร็ว 

สะดวกสบาย ทันสมัย ใชงานงาย และมีความปลอดภัยในการใชงาน โดยไมตองเดินทางมาทํารายการท่ี

สํานักงานประกันสังคม และเพ่ือเปนการลด traffic ท่ีสํานักงานประกันสังคม ดวยจึงจําเปนจะตองพัฒนา

ชองทางในการติดตอหรือทํารายการกับสํานังานประกันสังคมประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

3.3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Website 

3.3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Mobile 

3.3.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพชองทาง IVR 

 

6.6 มาตรการท่ี 3.4 Wealth Management Improvement 

 เพ่ือใหสํานักงานบริหารการลงุทนของสํานักงานประกันสังคมสามารถบริหารผลตอบแทนของ

เงินกองทุนไดมากกวาอัตราผลตอบแทนในปจจุบัน เงินกองทุนมีความปลอดภัย และเพ่ือรองรับการเติบโต

ของเงินกองทุนซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนอยางมากในชวง 5 ปขางหนา จึงจําเปนตองจัดหาเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ

มาชวยการบริหารการลงทุนประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

3.3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารการลงทุน 

 

6.7 มาตรการท่ี 3.5 ERP implementation 

 เพ่ือยกระดับระบบงาน Back Office หลักขององคกรของสํานักงานประกันสังคมใหเปน

มาตรฐานสากล ลดการทํางานแบบ manual ลง และเพ่ือให สปส. มีขอมูลระดับองคกรสําหรับการบริหาร 

และวางแผนองคกรท่ีเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ จึงจําเปนตองมีระบบ ERP ซ่ึงการดําเนินการ

ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

3.3.1 โครงการพัฒนาระบบ ERP 

 

  

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 6 - 4 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

6.8 สรุปภาพรวมของโครงการ ระยะเวลาและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร / มาตรการ / โครงการ 2559 2560 2561 2562 2563 งบประมาณ (บาท)

ย ุทธศาสตร 3
ยกระดบัการให บรกิารสู e-Self Service

1,329,000,000

 มาตรการ 3.1 Mainframe Migration 850,000,000

3.1.1  โครงการ ยายระบบ MF ไปสูระบบ Web-based 850,000,000

 มาตรการ 3.2 e-Self Service Implementation 187,000,000

3.2.1  โครงการ พัฒนาระบบบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง
             (Single e-User Account and Single Sign-on)

12,000,000

3.2.2  โครงการ e-Self Service สําหรับนายจางและ
ผูประกันตน

175,000,000

3.2.2.1 เฟส1 : การข้ึนทะเบียน, การจายเงินสมทบ
สอบถามขอมูล และ FAQ ทั้งสําหรับ
นายจางและผูประกันตน

3.2.2.2 เฟส2 : E-Claim : ทั้งสําหรับนายจางและ
ผูประกันตน

ยุทธศาสตร 3 :  มี 5 มาตรการ และ 8 โครงการหลัก

ยุทธศาสตร / มาตรการ / โครงการ 2559 2560 2561 2562 2563 งบประมาณ (บาท)

ย ุทธศาสตร 3 ( ตอ… ) 

ยกระดบัการให บรกิารสู e-Self Service

 มาตรการ 3.3 e-Channel Improvement 26,000,000

3.3.1  โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Website 6,000,000

3.3.2  โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพชองทาง Mobile 10,000,000

3.3.3  โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพชองทาง IVR 10,000,000

 มาตรการ 3.4 Wealth Management Improvement 66,000,000

3.4.1  โครงการ พัฒนาระบบบรหิารการลงทนุ 66,000,000

 มาตรการ 3.5 ERP Implementation 200,000,000

3.5.1  โครงการ พัฒนาระบบ ERP 200,000,000

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 6 - 5 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

บทที่ 7  

ยุทธศาสตรที่ 4 : ยกระดบัการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมีประสิทธิผล และมธีรรมาภิบาล 

 

7.1 สถานภาพปจจุบัน 

โครงสรางและอัตรากําลังภายใตสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันยังขาดการกําหนด

ตําแหนงความเชี่ยวชาญเฉพาะงานท่ีชัดเจน, มีการ outsource งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายแขนง 

โดยขาดการควบคุม knowledge และ design ในงานนั้นๆ ท่ีรัดกุมเพียงพอ, ขาดกลุมงานท่ีทําหนาท่ีเปน 

service desk เพ่ือใหบริการตอบขอซักถาม และติดตามปญหาทางดานไอที ใหกับผูใชงาน รวมท้ังหาก

สํานักงานประกันสังคมจะกาวเขาสูยุคดิจิทัล (Digital SSO) จําเปนตองมีกระบวนการ/มาตรฐาน           

ในการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการนํามาตรฐาน     

ความม่ันคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการกํากับดูแลอยางเหมาะสมและรัดกุม 

อุปสรรคและความทาทายท่ีสําคัญคือ 

1. การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ขาดการกําหนดตําแหนงความเชี่ยวชาญเฉพาะงานท่ีชัดเจน ดานการพัฒนาระบบงาน          

อาทิ BA (Business Analyst), SA (System Analyst) เปนตน ซ่ึงจะสงผลใหการ outsource งานออกไป 

โดยขาดคนจาก สปส. ในการรวมดําเนินงาน รวมท้ังกํากับดูแลคุณภาพ จะกอใหเกิดความทาทายท่ีสําคัญ 

คือ lack of knowledge, lack of design และ lack of control ในท่ีสุด 

-  ขาดกลุมงานกํากับดูแล ในการกําหนดเกณฑ และมาตรฐานการดําเนินงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันท้ังองคกร 

-  ตองมีการปรับโครงสรางการดําเนินงานทางดานไอที ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดิจิทัล 

2. การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  ขาดกระบวนการในการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองตอ          

ความตองการของธุรกิจไดอยางทันทวงที และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 

3. การบริหารความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

-  ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการอยูในปจจุบัน ยังขาดการควบคุมดูแลระบบความปลอดภัย          

ท่ีรัดกุม ขาดการตรวจสอบ รวมท้ังหากจะเปลี่ยนไปสูการใหบริการอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Self Service    

ก็จะเปนการเพ่ิมความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึนไปดวย 

 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 7 - 1 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

7.2 ภาพรวมของยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานประกันสังคม ยกระดับไปสูการ

ใหบริการ และการทํางานแบบดิจิทัลอยางมีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาลจะตองดําเนินยุทธศาสตร

ดังตอไปนี้ 

1. ปรับโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับองคกร

ไปสูสํานักงานประกันสังคมดิจิทัล (Digital SSO) 

2. นํามาตรฐาน ITIL มาใชในการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการของธุรกิจไดอยางทันทวงที และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 

3. นํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในการบริหารความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือให

ระบบสารสนเทศ มีการกํากับดูแลระบบความปลอดภัยท่ีรัดกุมและเหมาะสม 

 

เปาประสงค 

IT Governance สามารถขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผล 

เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

ตัวช้ีวัด 

KPI 4.1 รอยละความสําเร็จของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

7.3 มาตรการท่ี 4.1 IT Capability Improvement 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ไมวาจะ

เปนเรื่องการปรับอัตรากําลังและโครงสรางทางดานไอทีใหสอดรับการใหบริการในยุคดิจิทัล รวมท้ังการ

กํากับดูแลและดําเนินโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบและมีมาตรฐานประกอบดวย

โครงการดังตอไปนี้ 

4.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสราง และอัตรากําลังดาน IT 

4.1.2 จัดตั้ง IT Steering Committee 

4.1.3 จัดตั้ง IT Management Committee 

4.1.4 จัดตั้ง Change Advisory Board 

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 7 - 2 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

4.1.5 จัดตั้ง Solution Advisory Board 

 

7.4 มาตรการท่ี 4.2 Service Management 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองตอความตองการ 

ของธุรกิจไดอยางทันทวงที และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูใชบริการประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

4.2.1 โครงการพัฒนา ITIL เพ่ือการบริหารจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  (ITIL : Information Technology Infrastructure Library)  

 

7.5 สรุปภาพรวมของโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณ 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 4 : มี 2 มาตรการ และ 2 โครงการหลัก

             ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนา I 7 - 3 



 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

บทท่ี 8 

การนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติและการติดตามผล 
  

 เพ่ือใหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2559-2563) สามารถ

ดําเนินงานไดตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว จึงควรตองมีการกําหนดกระบวนการในการควบคุมติดตาม 

และตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนโดยอาศัยกลไกของการบริหาร IT เพ่ือการจัดการท่ีดี (ITG: IT for 

Good Governance) ในการติดตามโครงการ ซ่ึงแตเดิมทางสํานักงานประกันสังคมมีการจัดทําแผนแมบท

แตยังขาดกลไกในการติดตามแผนใหสําเร็จลุลวงได 

 

8.1 โครงสรางคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 

เพ่ือใหเกิดกลไกในการชวยผลักดันใหแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563) สามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามแผนทางสํานักงานประกันสังคมจําเปนตองมี

การจัดตั้ง โครงสรางคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ข้ึนมาใหมเพ่ือใชเปนกลไกในการควบคุม 

และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแมบท และแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดจัดทําข้ึน โดยอาศัย       

การจัดต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีมีบทบาท อํานาจหนาท่ีในการควบคุม และติดตามผลแผนงานตาม    

แตละความรับผิดชอบของคณะเพ่ือสรางเปนกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบแผนปฏิบัติการ   

ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และตรวจสอบได ซ่ึง โครงสรางคณะกรรมการขับเคล่ือน

แผนยุทธศาสตร ไดกําหนดข้ึนตามแผนภาพในรูปท่ี 8.1 
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รูปท่ี 8.1 โครงสรางคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร 

จากโครงสรางคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีกระบวนการในการติดตามเพ่ือ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดังนี้ 

1. เม่ือมีการอนุมัติแผนยุทธศาสตรแลว หนวยงานผูรับผิดชอบตองจัดทําโครงการและเสนอขอ

งบประมาณประจําปให เปนไปตามกรอบแผนปฏิบั ติการของโครงการยุทธศาสตร                

ในแผนแมบทฉบับนี้ เสนอใหคณะกรรมการกํากับดูแลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ                

(IT Steering Committee) พิจารณาใหเกิดความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและกรอบ

งบประมาณท่ีไดรับ (ถามี) 

2. เม่ือไดรับอนุมัติโครงการประจําปตามแผนยุทธศาสตรแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการ     

เรงดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงาน และตองรายงานความคืบหนาใหคณะกรรมการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Committee) ทราบอยางนอยเดือนละ       

1 ครั้ง 

โครงสรางคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร

IT Steering Committee
ประธาน :  เ ลขาธกิารสปส.

กรรมการ:  - คณะอนกุรรมการไอท ี

               -ตัวแทนหน วยงานภายนอก

IT Management Committee
ประธาน :  CIO

กรรมการ:  - ผูอ ํานวยการสาํนกั IT

               - ผูอ ํานวยการทกุหน วยงาน

Solution Advisory Board
ประธาน : ผูอ ํานวยการสาํนกั IT 

กรรมการ: - ผูเ ช ีย่วชาญทางดาน IT

- ผูแ ทนจากสาํนกั IT
Change Advisory Board

ประธาน : ผูอ ํานวยการสาํนกั IT 

กรรมการ:  - ผูเ ช ีย่วชาญทางดาน IT

- ผูแ ทนจากหน วยงาน

โครงการ 

ตามแผนยุทธศาสตร

โครงการทั่วไป

และ งานประจํา

โครงการ #1

โครงการ #2

โครงการ #3

. . .

Quarterly Meeting

Monthly Meeting

Monthly Meeting On-Request Meeting
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3. ใหคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาท่ีขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติการข้ึน

ตามแผนปฏิบัติการ สรางความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ รวมถึงการ

ติดตามแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ของโครงการ โดยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

4. ใหคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานความคืบหนาของโครงการตามแผน

ยุทธศาสตรตอคณะกรรมการกํากับดูแลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

5. ข้ันตอนการนําระบบสารสนเทศตางๆออกใชงานจริง สําหรับทุกๆโครงการ/งาน จะตอง

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเปลี่ยนแปลง  (Change Advisory Board) เสียกอน 

เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบ, แผนการดําเนินงาน, แผนฉุกเฉิน และการอบรมผูเก่ียวของ         

ซ่ึงทางคณะกรรมการบริหารความเปลี่ยนแปลง จะไดพิจารณาถึงความครบถวนและ          

ความเหมาะสมของแผนงาน รวมท้ังตองผานการอนุ มัติโดยคณะกรรมการบริหาร           

ความเปลี่ยนแปลง  กอนจึงจะดําเนินการได 

6. ในระหวางปฏิบัติตามแผนโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหปฏิบัติตามมาตรฐาน       

การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเสนอแนวทางการออกแบบระบบ

สารสนเทศนั้นๆ ตอคณะกรรมการพิจารณาการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Solution 

Advisory Board) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการออกแบบและความสอดคลองกับ

ทิศทางเทคโนโลยีท้ังภายใน สปส. เอง รวมท้ังทิศทางเทคโนโลยีของประเทศและของสากล

ดวย รวมท้ังตองผานการอนุมัติโดย คณะกรรมการพิจารณาการออกแบบเทคโนโลยี

สารสนเทศกอนจึงจะดําเนินการได 

7. สําหรับโครงการท่ัวไปซ่ึงไมใชโครงการยุทธศาสตรรวมถึงงานประจํา ใหดําเนินการตาม

มาตรฐานการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เชนเดียวกับโครงการยุทธศาสตร 
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8.2 บทบาท อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการในการขับเคล่ือนแผนแมบท 

ในกลไกท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนแผนแมบทตามโครงสรางดังกลาวจําเปนตองอาศัย

คณะท่ีเก่ียวของท่ีแตงตั้งข้ึนใหมอันประกอบไปดวยคณะท้ังหมด 4 ชุดไดแก 

- คณะกรรมการกํากับดูแลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) 

- คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Committee) 

- คณะกรรมการบริหารความเปล่ียนแปลง (Change Advisory Board) 

- คณะกรรมการพิจารณาการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Solution Advisory Board) 

โดยแตละคณะมีบทบาท อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 คณะกรรมการกํากับดูแลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) 

- บทบาทและอํานาจหนาท่ี 

ทําหนาท่ีกํากับดูแล ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  ใหการสนับสนุนดานนโยบาย งบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ 

- องคประกอบของคณะกรรมการ 

ประธาน  :  เลขาธิการ สปส. 

กรรมการ:  - คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              - ผูแทนหนวยงานภายนอก 

- ความถี่ในการจัดประชุม 

กําหนดการประชุมเปนประจํารายไตรมาส 

 คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Committee) 

- บทบาทและอํานาจหนาท่ี 

ทําหนาท่ีขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางความรวมมือ

และประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานและสอดคลองกับแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการกํากับดูแลแผน

แมบทฯ รวมถึงพิจารณาโครงการตางๆ ท่ีตองรายงานตรงตอคณะนี้ดวย 

- องคประกอบของคณะกรรมการ 

ประธาน  :  CIO 

กรรมการ:  - ผูอํานวยการสํานักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

              - ผูอํานวยการทุกหนวยงาน 
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- ความถี่ในการจัดประชุม 

กําหนดการประชุมเปนประจําทุกเดือน 

 คณะกรรมการบริหารความเปล่ียนแปลง  (Change Advisory Board)  

- บทบาทและอํานาจหนาท่ี 

- ทําหนาท่ีพิจารณาความครบถวนและความเหมาะสมของแผนงาน สําหรับการติดต้ังระบบ

สารสนเทศและการนําออกใชงานจริงรวมท้ังใหขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินการเปลี่ยนแปลง           

ท่ีเหมาะสม กอนท่ีจะพิจารณาอนุมัติตอไป 

- วาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

- องคประกอบของคณะกรรมการ 

ประธาน  : ผูอํานวยการสํานักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

กรรมการ:  - ผูเชี่ยวชาญทางดาน IT 

               - ผูแทนจากหนวยงาน 

- ความถี่ในการจัดประชุม 

กําหนดการประชุมตามแตท่ีมีการรองขอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

 คณะกรรมการพิจารณาการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Solution Advisory 

Board) 

- บทบาทและอํานาจหนาท่ี 

- ทําหนาท่ีพิจารณากําหนดมาตรฐานการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเปนไปอยางมีทิศทางและสอดคลองกันท้ังองคกร 

- วาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

- องคประกอบคณะกรรมการ 

ประธาน  : ผูอํานวยการสํานักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

กรรมการ: - ผูเชี่ยวชาญทางดาน IT 

              - ผูแทนจากสํานักบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ความถี่ในการจัดประชุม 

กําหนดการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือ ตามท่ีมีการรองขอ 
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8.3 การจัดตั้งคณะตรวจสอบภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากกลไกท่ีสรางข้ึนในอันท่ีจะชวยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรตามโครงสรางดังกลาว ยังตอง   

มีการสรางกลไกในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนเพ่ือเปนการสอบทานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอีกชั้น 

และเพ่ือใหเกิดความโปรงใส และมีธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของแผน 

จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการจัดต้ังคณะตรวจสอบภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต     

ฝายตรวจสอบภายในของสํานักงานประกันสังคม โดยอาจมีความจําเปนท่ีตองมีการจัดจางบุคลากรท่ีมี

ความสามารถในการตรวจสอบภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากภายนอกมาชวยเหลือ

ในการตรวจสอบภายในของฝายตรวจสอบภายใน 

 

8.4 การปรับโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากมีการกําหนดโครงสราง คณะกรรมการชุดตางๆ และคณะตรวจสอบ ท่ีชวยเปนกลไก    

ในการขับเคลื่อน ผลักดันใหมีการนําแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติ และตรวจสอบได ปจจัยสําคัญ            

อีกประการหนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนคือการปรับปรุงโครงสรางและ

อัตรากําลังของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับตอกลไกท่ีกําหนดข้ึนมาดังกลาว รวมท้ังเพ่ือ

ปรับโครงสรางและอัตรากําลังดาน IT ใหสอดคลองและเหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร 

8.4.1 การปรับโครงสรางสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปรับโครงสรางของกลุมงาน ภายใตสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับอัตรากําลัง

ของแตละกลุมงาน แสดงดังแผนภาพโครงสรางสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม และโครงสราง      

ท่ีปรับปรุงใหมดังแสดงในรูปท่ี 8.2 และ 8.3 ตอไปนี้ 

 

รูปท่ี 8.2 โครงสรางสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดิม) 

 

As-Is
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

 

 

รูปท่ี 8.3 โครงสรางสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม) 

จากผังโครงสรางเดิมจะเห็นวาในผังโครงสรางใหมมีกลุมงานท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก กลุมงานบริหาร

ขอมูลสารสนเทศ และกลุมงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สองกลุมงานท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมีบทบาท               

หนาท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน คือ 

 กลุมงานบริหารขอมูลสารสนเทศ (Data Management) มีบทบาทหนาท่ี 

รับผิดชอบเก่ียวกับ การบริหารจัดการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ, ระบบคลังขอมูล และระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ ตามแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานประกันสังคม และ       

การดําเนินการภายใตนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการใหบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส                   

(E-Government) กําหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ กํากับ/ควบคุม/ดูแล รวบรวม/

วิเคราะหความตองการ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ตลอดจนการบํารุงรักษาระบบ รวมท้ังบริหาร

จัดการสัญญาดานงานบริหารขอมูลสารสนเทศ กํากับ/ควบคุม/ดูแล และบริหารการทํางานรวมกับ          

ผูใหบริการ (Outsourcer) อยางมีระบบ พรอมท้ังติดตามประเมินผล ตลอดจนศึกษาติดตามนวัตกรรม

ดานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือประยุกตใชในงานประกันสังคม 

 กลุมงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service) มีบทบาทหนาท่ี 

รับผิดชอบเก่ียวกับ การใหบริการแนะนําการใชงานระบบสารสนเทศ,  การแกไขปญหาระบบ

สารสนเทศในเบื้องตน, ติดตามและประสานงานการแกไขปญหาระบบสารสนเทศ, การดูแลซอมบํารุง

IT Service
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ใหกับผูใชงาน 

รวมท้ังบริหารจัดการสัญญาดานงานบริการสารสนเทศ กํากับ/ควบคุม/ดูแล และบริหารการทํางานรวมกับ

ผูใหบริการ (Outsourcer) อยางมีระบบ พรอมท้ังติดตามประเมินผล ตลอดจนศึกษาติดตามนวัตกรรม

ดานงานบริการสารสนเทศท่ีเก่ียวของเพ่ือประยุกตใชในงานประกันสังคม 

8.4.2 การปรับอัตรากําลังสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหกลุมงานภายในสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายบุคลากรใหรองรับตอ        

แผนแมบทใหมไดอยางเพียงพอ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานทางดาน IT เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดมี         

การนําเสนอการปรับอัตรากําลังในแตละกลุมงานโดยเปรียบเทียบจากภาระงานท่ีจะตองดูแลเพ่ิมข้ึน และ

อัตราเงินเดือนท่ีนําเสนอเปนตัวอยางมาตรฐานท่ัวไป โดยในรูปท่ี 8.4 จะแสดงใหเห็นถึงอัตรากําลัง      

ของแตละกลุมงานตามกรอบเดิม  

 

รูปท่ี 8.4 แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป 2558) 

จากอัตรากําลังตามกรอบเดิมจะเห็นไดวาภายในสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตรากําลังคนท้ังสิ้น 

65 คน ซ่ึงโดยสวนใหญจะจัดจางอัตราเงินเดือนตามเรทของหนวยงานราชการ ทําใหยังขาดบุคลากร       

ท่ีเชี่ยวชาญดาน IT มารองรับ ดังนั้น จากแผนแมบทฉบับใหมจําเปนท่ีจะตองมีการเพ่ิมอัตรากําลัง และ

บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญดาน IT มาเพ่ิมตามภาระงานท่ีจะตองมีการปรับปรุงอยางรวดเร็ว กาวกระโดด ดังนั้น 

จึงไดมีการประเมินการเพ่ิมอัตรากําลังดังแสดงในตารางท่ี 8.1 ซ่ึงจะแสดงอัตรากําลังแตละกลุมท่ีเพ่ิมข้ึน

ตามกรอบอัตรากําลังใหม และโครงสรางใหม รวมถึงอางอิงถึงอัตราเงินเดือนตามมาตรฐานของเอกชน   

ของบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญดาน IT ตามรูปท่ี 8.3 ดังนี้  

        

 

                     

                      

                             

                      

                      

                     

    

แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป 2558)

(9) (21) (14) (15) (4)

* นักจัดการงานท่ัวไป ปก -1

* นักวิชาการประกันสังคม – 2

* เจาหนาท่ีธุรการ – 1

* เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล – 2

* พนักงานขับรถยนต – 3

* นักวิชาการคอมพิวเตอร ชพ – 1

* นักวิชาการคอมพิวเตอร ชก – 4

* นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก – 3

* นักวิชาการคอมพิวเตอร – 2

* นักวิชาการประกันสังคม – 10

* เจาพนักงานประกันสังคม – 1

* นักวิชาการคอมพิวเตอร ชก – 4

* นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก – 1

* เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ชง – 4

* นักวิชาการประกันสังคม – 3

* เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล – 1

* นายชาง – 1

* นักวิชาการคอมพิวเตอร ชก – 2

* นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก – 2

* เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ปง – 2

* เจาพนักงานธุรการ ชง – 1

* พนักงานธุรการ – 1

* นักวิชาการประกันสังคม – 2

* เจาพนักงานประกันสังคม – 1

* เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล - 1

* นายชาง – 1

* ชาง – 2

* นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก – 2

* นักวิชาการประกันสังคม – 2

         กลุมงานภายใน

ท้ังหมด 65 คน 

- ขรก. 29 คน

- ลปจ.   2 คน

- พนง. 34 คน 
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

ตารางท่ี 8.1 กรอบอัตรากําลังใหมสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาจากอัตรากําลังเดิมภายในสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ         

มีท้ังสิ้น 62 คน ซ่ึงเม่ือประเมินตามอัตรากําลังท่ีสมควรจะปรับเพ่ิมข้ึนอีกเปนจํานวน 102 คน คิดเปน   

สวนตางของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวน 39 คน หรือ เพ่ิมข้ึน 62% 

Man-Power_IT SSO 62%
63 102 39

AS IS To Be Gap Junior Senior
1. กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT Solution Delivery)
Head 1 1 0
BA 8 8 0 25,000-50,000 50,000-100,000
SA 5 8 3 25,000-50,000 50,000-100,000
PM 5 5 0 - 60,000-120,000
Application Service 2 5 3 20,000-50,000 -
Total 21 27 6
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (IT Policy & Government)
Head 1 1 0
IT 1 3 2 20,000-50,000 50,000-100,000
Non-IT 2 2 0
Total 4 6 2
3. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผล  (IT Hardware & Server)
Head 1 1 0
IT 5 8 3 15,000-45,000 45,000-80,000

Service Desk 2nd Tier 3 3 0 15,000-40,000 40,000-60,000
Operate DC/DR 5 16 11 15,000-40,000 40,000-60,000

Total 14 28 14
4. กลุ่มงานบริหารเครือข่ายสื�อสาร (IT Network & Security)
Head 1 1 0

Network 2 5 3 20,000-45,000 45,000-80,000
Security 3 3 25,000-50,000 50,000-100,000

1st Tier 9 0 -9  
2nd Tier 3 3 0 15,000-40,000 40,000-60,000

Total 15 12 -3
5. กลุ่มงานบริการข้อมูลสารสนเทศ (Data Management)
Head 0 1 1
Data Analysis 0 3 3 20,000-50,000 50,000-100,000
Data Servicing (Operation) 0 5 5 15,000-40,000 40,000-60,000
Total 0 9 9
6. กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Service)
Head 0 1 1
1st Tier (รับสาย/Incident Management) 0 10 10 15,000-40,000 -
Total 0 11 11
7. กองอํานวยการ
กองอํานวยการ 9 9 0
Total 9 9 0

Salary Range
กลุ่มงาน

Grand Total

IT

Non-IT Service Desk 

Non-IT
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2559–2563) 

 

รูปท่ี 8.5 อัตราเงินเดือนผูเช่ียวชาญดาน IT ตามมาตรฐานเอกชน 
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