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ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน         

ตามแผนการดําเนินงาน

5 100 ระดับ  - 1  -  - 2  -  - 3 4  -  - 5

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน         

ตามแผนการดําเนินงาน

5 100 ระดับ  -  -  -  -  -  - 1  - 2  -  - 5

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

79,151,0802.โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อการวิจัยและกําหนดนโยบายของสํานักงาน

ประกันสังคม

2. จัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) และจัดประชุมเริ่มโครงการ (Kick-off Meeting) ผังโครงสร้างการบริหารโครงการพร้อมระบุเจ้าหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  - แผนการดําเนินงานระดับกิจกรรมและรายละเอียด

  - แผนการสํารวจ รวบรวมความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูล (Requirement Plan) 

  - แผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan) 

  - แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User Acceptance Test Plan) 

  - แผนการนําระบบขึ้นใช้งานจริง (Go Live Plan) 

  - แผนการบํารุงรักษา (Maintenance Plan) 

  - แนวทางการให้บริการ การให้คําแนะนํา การสนับสนุนบุคลากรให้คําปรึกษา และการแก้ปัญหาหลังติดตั้งระบบตลอดอายุสัญญา 

  - แนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  - จัดทํารายงานขั้นต้น (Inception Report)

3..ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบแม่ข่าย พร้อมปรับแต่งระบบแม่ข่าย

4. ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบ การเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลสํานักงานประกันสังคม การพัฒนา API เพื่อเชื่อมต่อกับช่องทางอื่นๆ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สนับสนุน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. จัดทําระบบฐานข้อมูลและติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับงานวิจัยและพัฒนา โดยทําการติดตั้งบน Infrastructure ที่เสนอ 

  - ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Unified Analytic Data Platform Data security & Encryption)

  - ชุดซอฟต์แวร์การบูรณาการข้อมูล (Data Integration)

  - ชุดเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ (Data Analytics and Visualization)

  - ชุดเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล (Content Management System) 

  - ซอฟต์แวร์แผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานประกันสังคม ประจําปี 2565 (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย น้ําหนัก หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

5. พัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities

6. จัดทําบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROP)

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการใหม่

1.โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 พ.ศ. 2562

สบท. 24,000,000 ยช.6

แผนแม่บทฯ 20 

(โครงการต่อเนื่อง)

ระดับ 5

1. ทบทวนโครงการและงบประมาณ

คําอธิบาย

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

  2.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานประกันสังคม  2.2 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน   2.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดําเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม 

  2.4 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)

3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4. จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ

7. พัฒนาระบบการจัดการความยินยอมคุกกี้ของเจ้าของข้อมูล (Cookie Consent Management) และระบบจัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (Consent Management)

8. พัฒนาระบบจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Rights) และระบบจัดการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Report)

9. จัดทํารายงานบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROP Report)

10. ให้คําปรึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. พัฒนาระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701

1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

คําอธิบาย

ยช.6

แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

ระดับที่ 5

สบท.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน

ลําดับที่ ตัวชี้วัด งาน/โครงการ หน่วยงาน
 งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย น้ําหนกั หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน         

ตามแผนการดําเนินงาน

3 100 ระดับ  -  -  -  -  -  -  - 1  - 2 3  -

ระดับ 1

ระดับ 3

ยช.6

แผนแม่บทฯ 20

(โครงการต่อเนื่อง)

3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ สบท. 69,108,650

    2. ฉบับที่ 4  ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 จํานวน  จํานวน 69,108,650 บาท (หกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 กองนโยบายและแผนงาน

  ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2565

    1. ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 จํานวน 103,151,080 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ
 พฤษภาคม 2565

ระดับ 2

4. ออกแบบรายละเอียดระบบการให้บริการทางการแพทย์ (Detail Design Document) ให้สอดคล้องกับภาพรวมระบบการให้บริการทางการแพทย์ (Conceptual Design Document) โดยประกอบด้วย Screen Layout, Report Layout, ER Diagram, Data Dictionary, Workflow การทํางานโดยละเอียด สําหรับระบบงาน ดังนี้

  1) ระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล

  2) ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

  3) ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

6. ชุดฮาร์ดแวร์ (Hardware)

5. ชุดซอฟต์แวร์ (Software) จํานวน 2 รายการ

  1) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูลสําหรับระบบจัดเตรียมข้อมูล

  2) ซอฟต์แวร์สําหรับโปรแกรมประยุกต์ พร้อม Development Tool

3. ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมระบบการให้บริการทางการแพทย์ (Conceptual Design Document) โดยประกอบด้วย แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบงาน/ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ (Context Diagram), Use Case Diagrams พร้อมคําอธิบาย และ Flow Chart หรือ User Workflow

1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

2. จัดทําแผนในการดําเนินงานโครงการ

คําอธิบาย


