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1 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

บทสรุปผู้บริหาร 
  

ส านักงานประกันสังคมจ าเป็นที่จะต้องมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และกระบวนงาน
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงขอน าเสนอ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ

ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

จากยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังกล่าว 
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้ 

1. นายจ้างและผู้ประกันตน มีช่องทางติดต่อส านักงานฯ เพื่อด าเนินการท าธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีรูปแบบทันสมัย 
สะดวกสบาย ด้วยการเชื่อมโยงบริการผ่านอุปกรณ์และระบบแบบ web-based และได้รับทราบข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางที่ทันสมัย มีความเชื่อม่ันและปลอดภัยในการท าธุรกรรม 

2. ส านักงานประกันสังคม มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สมบูรณ์เพ่ือการให้บริการที่มีความมั่นคง ทันสมัย ถูกต้อง
สมบูรณ์ มีความยืดหยุ่นต่อการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้รับบทวิเคราะห์ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและสถานการณ์ต่าง ๆ เชิงลึกเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น การคาดการณ์สถานะในอนาคตของกองทุนต่าง ๆ หรือแนวโน้มความต้องการ
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน นอกจากนี้นายจ้างและผู้ประกันตน สามารถจัดการเลือกสิทธิประโยชน์ 
ที่ตรงความต้องการและสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนได้ 

โดยมีการออกแบบระบบงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ที่เป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
ภาพรวมแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

 



 

3 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 การรื้อปรับและยกระดับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ; IT และ
การบริหารสารสนเทศ ; MIT  
ของส านักงานประกันสังคมสู่
องค์กรที่มีการด าเนินการและ

บริการที่ล้ าสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 

1 โครงกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

19 โครงกำร   

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
เพ่ือให้บริการที่ตอบสนองทั้งภายในและภายนอกส านักงานประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางแผนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของส านักงานประกันสังคม 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาและตอบสนองตรงสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) เป็นแผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562                                    ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)  และแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2559 - 2563) เสร็จสิ้นแล้วจ านวน 9 โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด 21 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร MPLS แบบ Active-Active และขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ  
2. โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001  
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม  
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทาง Website  
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทาง Mobile  
6. จัดตั้ง IT Steering Committee  
7. จัดตั้ง IT Management Committee  
8. จัดตั้ง Change Advisory Board และ  
9. จัดตั้ง Solution Advisory Board   



 

4 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 11 โครงการ ปรับจากแผนเดิมจ านวนเหลือ 6 โครงการ 
ประกอบด้วย 

1. แผนการด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT – BCP (IT Business Continuity Plan)  
2. โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
3. โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application   
4. โครงการจัดท าระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง ของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-self service) กองทุนประกันสังคม 
5. โครงการจัดหาระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน 
6. โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร ERP  

ซึ่งโครงการที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณปี 2563 แล้ว คือ โครงการปรับเปลี่ยนงานประกันสังคมบน
เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application และโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise 
Architecture (EA) ของส านักงานประกันสังคม และเพ่ิมโครงการที่จะขอบรรจุเพ่ิมเติมในแผนใหม่อีก 20 โครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 2563 2564 2565 
กรอบ

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
1.โครงการจัดท าระบบการเบิกจ่าย
ประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง  
ของผู้ประกันตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service)  
กองทุนประกันสังคม 

30,000,000 30,000,000 40,000,000 70,000,000  

รวมกรอบงบประมาณ  30,000,000 40,000,000 70,000,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ชื่อโครงการ 2563 2564 2565 
กรอบ

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
1.โครงการพัฒนา ITIL 
และแผนการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของระบบงาน
สารสนเทศ  
IT - BCP (IT Business 
Continuity Plan) 

  25,000,000 25,000,000  

2.โครงการจัดหาระบบ
โปรแกรมบริหาร 
การลงทุน 

  66,000,000 66,000,000  

3.โครงการปรับเปลี่ยน
ระบบงานประกันสังคม
บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมเป็นระบบ  
Web Application 

 182,500,000 382,500,000 
 

850,000,000 โครงการผูกพัน 
ปี 2563 ขอตั้ง 
285,000,000 

4.โครงการบูรณาการ
คลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กร
และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

 50,000,000 50,000,000 100,000,000  

5.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กร 

  80,000,000 200,000,000 โครงการผูกพัน 
ปี 2566 ขอตั้ง 
80,000,000 
ปี 2567 ขอตั้ง 
40,000,000 

โครงการเพื่อทดแทนของเดิมและต่อเนื่อง 
1.โครงการจัดชื้ออุปกรณ์
ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ภายใน (LAN) เพ่ือ
ทดแทนระบบเดิม 

 84,083,000  84,083,000  

2.โครงการจัดชื้อระบบ
ประชุมทางไกล  
(Video Conference)  
เพ่ือทดแทนระบบเดิม 
 

 61,577,000  61,577,000  



 

6 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ชื่อโครงการ 2563 2564 2565 
กรอบ

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
3.โครงการจัดซื้อระบบ
ทดแทนอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยในการ
รับส่งข้อมูลแบบ  
Web Service เดิม 

 59,556,000  59,556,000  

4.โครงการจัดหาอุปกรณ์
ทดแทนอุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Firewall) เดิม 

 178,289,000  178,289,000  

5.โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม
อุปกรณ์ เพ่ือทดแทน
เครื่องเดิมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 514,505,000 135,469,000 920,912,000 โครงการผูกพัน 
ปี 2566 ขอตั้ง 
135,469,000 
ปี 2567 ขอตั้ง 
135,469,000 

6.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ
บริหารจัดการ 

 489,751,390  489,751,390  

7.โครงการเช่าใช้ระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
เพ่ือบริการงาน
ประกันสังคม  
 

 75,600,000 151,200,000 453,600,000 โครงการผูกพัน 
ปี 2566 ขอตั้ง 
151,200,000 
ปี 2567 ขอตั้ง 
75,600,000 

8.โครงการด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานห้อง Data 
Center สู่ระบบ ISO 
27001 
 
 
 
 
 
 

 467,500 412,500 2,750,000              โครงการผูกพัน 
ปี 2562 ขอตั้ง 
165,000,000 
ปี 2563 ขอตั้ง 
1,705,000 
 



 

7 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ชื่อโครงการ 2563 2564 2565 
กรอบ

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
โครงการใหม่ 
1.โครงการจัดตั้งศูนย์กลาง
เฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ SSO Security 
Operation Center 

 211,200,000 9,600,000 240,000,000 โครงการผูกพัน 
ปี 2566 ขอตั้ง 
9,600,000 
ปี 2567 ขอตั้ง 
9,600,000 

2.โครงการจัดหาระบบ
บริหารจัดการศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Data 
Center Infrastructure 
Management : DCIM) 
จ านวน 2 ระบบ พร้อม
ติดตั้งใช้งาน 

 40,000,000  40,000,000  

3.โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการให้บริการ 
(Queue) 

 56,254,500  56,254,500  

4.โครงการพัฒนาระบบ
การเบิกจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์กรณีการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 

 500,000  500,000  

5.โครงการพัฒนาระบบ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
ประกันสังคม ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์       

    อยู่ระหว่าง 
การศึกษา 
วิเคราะห์ 
รายละเอียดและ
ประมาณการ
ของโครงการ 

6.โครงการพัฒนาระบบ
เบิกจ่ายบริการทาง
การแพทย์ กรณีรับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่       

    อยู่ระหว่าง 
การศึกษา 
วิเคราะห์ 
รายละเอียดและ
ประมาณการ
ของโครงการ 

รวมกรอบงบประมาณ   2,004,283,390  900,181,500  3,828,272,890   
  

   
 

รวมกรอบงบประมาณ
ทั้งหมด 

 2,034,283,390  940,181,500  3,898,272,890   

 



 

8 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
(พ.ศ. 2563 - 2565) มุ่งเน้นพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ระบบเครือข่ายทันสมัยและปลอดภัย 
2. การบริหารทรัพยากรมั่นคง 
3. เชื่อมโยงบริการผ่าน web-based สร้างคลังข้อมูลน าไปสู่การวิเคราะห์ 
4. โครงสร้างพื้นฐานตอบสนองงานปัจจุบันและอนาคต 

สรุปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุก
กลุ่มและทุกคน 
Pain points ประโยชน์ฝ่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/

ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชน์ฝ่ายส านักงาน
ประกันสังคม 

 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของ
ระบบงานหลักไม่ทันสมัย 

 ต้องติดต่อธุรกรรมที่
ส านักงานฯ เท่านั้น 

 ขาดช่องทางการสื่อสารใน
รูปแบบที่สะดวกและทันสมัย 

 เพ่ิมช่องทางให้ผู้ติดต่อสามารถ
ด าเนินการได้สะดวกรวดเร็ว 

 เชื่อมโยงบริการผ่าน  
web-based 

 ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ผ่านช่องทางที่ทันสมัย 

 

 ระบบมีความยืดหยุ่นต่อการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

 มีฐานข้อมูลที่มั่นคงและ
ทันสมัย 

 เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร  
เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
Pain points ประโยชน์ฝ่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/

ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชน์ฝ่ายส านักงาน
ประกันสังคม 

 ทรัพยากรด้าน IT จ ากัด บาง
ระบบงานเกิดความล่าช้า 

 ขาดกระบวนการและ
เครื่องมือในการบูรณาการ
ข้อมูล 

 หน่วยงานภาครัฐโดนภัย
คุกคามทางไซเบอร์มากและ
ซับซ้อนขึ้น 

 กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก 

 ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตรงความ
ต้องการ 

 ได้รับประโยชน์ดอกผลสูงจาก
เงินที่ส่งเข้ากองทุน 

 มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยใน
การท าธุรกรรม 

 องค์กรมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สมบูรณ์เพียงพอต่อการ
ให้บริการในอนาคต 

 องค์กรสามารถวางแผน
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ชัดเจน ไม่หยุดชะงัก 

 
 ศูนย์ข้อมูลมีความปลอดภัย



 

9 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร  
เพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
Pain points ประโยชน์ฝ่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/

ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชน์ฝ่ายส านักงาน
ประกันสังคม 

ต้องการเครื่องมือช่วยบริหาร
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

 Manual Back Office 

ตามมาตรฐานสากล ปลอดภัย
จากการคุกคามทางไซเบอร์ 

 กระบวนการภายในปรับปรุง
เชื่อมโยง ตรวจสอบได้ ลด
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 

 มีคลังข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยน 
สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูล 
น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่และ
ความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 1.1 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง ของผู้ประกันตนผ่านระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) กองทุนประกันสังคม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั้นพ้ืนฐาน
ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ที่มีพฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการติดต่อระหว่างส านักงานประกันสังคม กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จะต้องด าเนินการ ณ 

ส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่ต่างๆ โดยในครั้งแรกการขึ้นทะเบียนนายจ้าง นายจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องมา
ด าเนินการด้วยตนเอง หลังจากนั้นหากมีการเพ่ิมลดหรือช าระเงินสมทบ สามารถให้พนักงานบริษัทฯ ด าเนินการแทน
ได้ แต่ต้องมาด าเนินการ ณ ส านักงานประกันสังคม รวมถึงการติดต่อของผู้ประกันตนในบางกรณีก็ยังจะต้องมาติดต่อ
ถึงท่ีส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าในขณะนี้ ลูกค้าสามารถจะด าเนินการจ่ายเงินสมทบผ่าน
ธนาคาร หรือ counter service ต่างๆ ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากการมาท ารายการที่ส านักงานฯ 
สามารถจะด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ไปด้วยได้ เช่น การเบิกทันตกรรม สงเคราะห์บุตร ฯลฯ 

หากส านักงานประกันสังคมสามารถมีระบบที่อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ไม่ต้องเดินทางมาที่
ส านักงานฯ และสามารถด าเนินการด้วยตนเองจากท่ีใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้ ก็จะเป็นการยกระดับการอ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าของส านักงานประกันสังคมอย่างมาก ทั้งช่วยลดความแออัดในช่วง peak เช่นวันที่ 15 ของทุกเดือน 
ที่เป็นวันสุดท้ายของการน าส่งเงินสมทบของแต่ละเดือนอีกด้วย และเพ่ือเป็นการรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่ง
ส านักงานประกันสังคมอาจจะต้องดูแลลูกค้ามากข้ึน เช่น จากการเปิดเสรี AEC หรือการออกกองทุนมาตราใหม่ๆ  
ซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับ ICT EGA (2559 – 2561) ในระดับสูงสุด คือ 
ระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก (Intergraded and  Proactive Social Service) อีกด้วย 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบ  
ด้านประกันสังคม หรือท าธุรกรรมได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นายจ้างและผู้ประกันตนมีระบบที่สามารถจัดท ารายการต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทาง 

มาท่ีส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
     2. เพ่ือยกระดับการให้บริการนายจ้างและผู้ประกันตนให้เป็น Single View of Customer ทีน่ายจ้างและ
ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบหรือท ารายการกับกองทุนฯ ทุกมาตราที่เป็นสมาชิกและเก็บไว้ตลอด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถท ารายการได้ด้วยตนเองไม่ต้องเดินทางมาท ารายการ 

ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสมทบหรือ
การขอรับสิทธิประโยชน์ 
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 2. นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถมองเห็นข้อมูลทั้งหมดของตนเองรวมทั้งประวัติตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสมาชิก 
 3. ส านักงานประกันสังคมมีข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อตอบสนองกองทุนหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตรงความต้องการในอนาคต 

เป้าหมาย 
นายจ้างและผู้ประกันตนที่สามารถใช้งานผ่านระบบ e-Self Service เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
23 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : จ านวนครั้งในการให้บริการผ่านระบบ e-Self Service ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
1. ทบทวนข้อก าหนดหรือกฎต่างๆ ว่ากิจกรรมใดที่ต้องการเอกสารตัวจริงและจะต้องให้นายจ้าง ลูกจ้าง 

และผู้ประกันตน เดินทางมาท่ี สปส. ว่าสามารถจะแก้กฎเหล่านี้ได้หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการส่งเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ต้องออกแบบ user interface ให้ใช้งานได้ง่ายส าหรับบุคคลทั่วไป และทดสอบจนมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ รวดเร็วก่อนจะเปิดให้ใช้งานทั่วประเทศ มิฉะนั้นลูกค้าจะไม่หันมาใช้ระบบนี้และกลับไปท ารายการที่
ส านักงานเขตฯ เหมือนเดิม ซึ่งการจะพยายามโน้มน้าวให้ลูกค้ากลับมาใช้ระบบหลังจากที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อ
ระบบจะเป็นเรื่องที่ยากมาก 

3. ควรมี campaign ในการรณรงค์ e-Self Service อย่างสม่ าเสมอจนกว่าระบบนี้จะเป็นที่รู้จักกันดีอย่าง
ทั่วถึง 
กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   

1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 
 5. จัดท าขอบเขตและความต้องการ (Requirements)  
 6. พัฒนาระบบ e-Self Service  
 7. ทดสอบระบบ e-Self Service  
 8. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งาน 
 9. ใช้งานจริง 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2564             

1. ด าเนนิการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
2. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด             
3. จัดท าขอบเขตและความต้องการ (Requirements)              
4. พัฒนาระบบ e-Self Service               

ปี 2565             
1. พัฒนาระบบ e-Self Service               
2. ทดสอบระบบ e-Self Service              
3. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งาน             
4. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
70,000,000 บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง 30,000,000 บาท   
ปี 2565  ขอตั้ง 40,000,000 บาท  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
            ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.1 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา ITIL และแผนการด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT - BCP  
(IT Business Continuity Plan) 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานประกันสังคมได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการและสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้บริการแก่นายจ้างสถานประกอบการ ลูกจ้างผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว นั้นส านักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และ
ปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการงานประกันสังคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรม ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  จนกลายเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวันที่ขาดมิได้ ดังนั้นความม่ันคงปลอดภัยและความเสถียรของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อคุณภาพการให้บริการงานประกันสังคม และความ
น่าเชื่อถือของส านักงานประกันสังคม     

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของส านักงานประกันสังคม ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เป็นระบบหลักในองค์กร ที่ต้องใช้งานเพื่อสนับสนุนการท างานในแต่ละวัน และสนับสนุนกิจการหลักขององค์กร  
การท างานที่รวดเร็วและเป็นระบบ เป็นขั้นตอนของระบบสารสนเทศในกรณีท่ีเกิดปัญหา และการเข้าช่วยเหลือ
ส าหรับผู้ใช้งาน รวมทั้งมีการ บันทึกการแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป ท าให้ใช้เวลา
แก้ไข ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ ยังไม่ได้มี ขบวนการใน 
การบริหารจัดการหน่วยงานด้านสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  และยังไม่ได้เก็บรวบรวม ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 
จ านวนทรัพยากร งานบริการด้านต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานการแก้ไข
ปัญหา หรือการให้บริการกับผู้ใช้บริการ (ผู้ประกันตน สถานประกอบการ โรงพยาบาล หน่วยงานภายในส านักงาน
ประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) 

สภาพการปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานการให้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม จึงต้องมีการจัดท าแผนการด าเนินงานต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ  
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสามารถด าเนินงานในธุรกรรมหลักท่ีต้องอาศัยระบบสารสนเทศในการท างานของส านักงาน

ประกันสังคมได้อย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ 
2. เพ่ือก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นให้สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง และสามารถก าหนดขั้นตอนวิธีการ 

ในกรณีที่เกิดเหตุการ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3. เพ่ือให้การหยุดชะงักของการให้บริการมีผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ว่าการให้บริการจะหยุดชะงักด้วย

สาเหตุใดก็ตาม  
4. เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่างๆ ขององค์กรในช่วงที่เกิดวิกฤติโดยมุ่งเน้น 

ไปที่การกู้คืน และสนับสนุนกระบวนการที่ส าคัญ 
5. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารงานด้านสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม โดยเป็นการรวบรวม

ความรู้ที่มีอยู่แล้วในการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์น ามาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการ หรือระเบียบขั้นตอนการ
ท างานเชิงปฏิบัติ 
 3. ช่วยให้หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการมากข้ึน  
อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นระบบ และมีความเป็นมืออาชีพ มากยิ่งขึ้น 

4. ช่วยให้องค์กรในส่วนของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากองค์กร 
หรอืหน่วยงานจากนานาประเทศ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพ และทักษะการท างานมากขึ้น 
6. ช่วยให้บริการขององค์กร มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
7. องค์กรที่มีแผน BCP ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรไม่เกิดการหยุดชะงัก 
8. แผน BCP จะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายของการหยุดชะงักของการด าเนินงาน และผลกระทบอ่ืนๆ 
9. การมีแผน BCP จะช่วยให้การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ Hardware Software ลดลง 
10. การมีแผน BCP เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรสามารถระบุผลกระทบของการหยุดชะงัก  

การให้บริการได้อย่างเป็นระบบ และด าเนินงานแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางการด าเนินงานขององค์กร 
2. เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรือ

อุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินการหรือการให้บริการ 
3. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ(ผู้ประกันตน สถานประกอบการ โรงพยาบาล หน่วยงานภายในส านักงาน

ประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ านักงานประกันสังคม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
18 เดือน 
 



 

15 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : มีกระบวนการพัฒนา ITIL อย่างน้อย 1 ระบบ และแผนการด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ  
            IT - BCP อย่างน้อยจ านวน 10 ฉบับ 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งท่ีต้องระมัดระวัง 
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม มาสู่ระบบใหม่ ช่วงแรกท าให้เกิดการท างานที่ต้องใช้เวลา 

มากขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบใหม่ และการน ากระบวนการ ITIL มาใช้จะต้องมีมาตรการในการติดตาม
และวัดผลอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นกระบวนการ ITIL จะไม่สามารถเกิดขึ้นและคงอยู่ใน สปส. ได้ตลอดไปต้องมีการ
ก าหนด นโยบายที่ชัดเจน และนโยบายควรก าหนดวัตถุประสงค์ การรับมือเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานโดยรวมและ
สร้างกรอบการท างานขององค์กรและความรับผิดชอบในการวางแผนรับมือฉุกเฉินของระบบไอที เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ 
ผู้บริหารระดับสูง (CIO) จะต้องสนับสนุนโปรแกรมรับมือเหตุฉุกเฉินนี้ โดย เจ้าหน้าที่เหล่านี้ควรจะรวมอยู่ใน
กระบวนการพัฒนานโยบาย  การจัดท าโครงสร้าง วัตถุประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบ นอกจากนี้ หน่วยงาน
ควรประเมินระบบไอทีของตน การด าเนินงานและความต้องการที่จะตรวจสอบว่ามีความต้องการการวางแผนรับมือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินเพ่ิมเติมเป็นสิ่งจ าเป็น 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. จัดท า ITIL และแผนแผนการด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT – BCP 

5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2565             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
2. จัดท า ITIL และแผนแผนการด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงาน
สารสนเทศ IT – BCP 

            

ปี 2566             
1. จัดท า ITIL และแผนแผนการด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงาน
สารสนเทศ IT – BCP 

            

2. อบรม             
3. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
25,000,000 บาท 
ปี 2565 ขอตั้ง 25,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

17 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.2 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน  

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกรอบนโยบายการลงทุนได้ขยายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายมากข้ึนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ส่งผลให้มีความต้องการข้อมูลสารสนเทศและรายงานในหลายมิติที่ต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากภายนอก
มากขึ้นนอกเหนือจากระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่า เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนและติดตาม
สถานการณ์ลงทุนอย่างใกล้ชิด หากต้องการจัดท ารายงานสนับสนุนที่ต้องใช้ข้อมูลจากภายนอกเหล่านี้ ผู้ต้องการ
ข้อมูลแตะละกลุ่มงาน ต้องดึงข้อมูลออกมาปรับแต่งให้มีขขนาด ลักษณะและรูปแบบที่เข้ากันได้กับข้อมูลที่มาจาก
ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน IDS และน ามาจัดท ารายงานให้ได้รูปแบบการวิเคราะห์ตามความ
ต้องการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ข้อมูลอยูกระจัดกระจายขาดการจัดเก็บอย่างเป็นระบบมีความซ้ าซ้อน และ
ใช้เวลามากในการด าเนินการ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองบริหารการลงทุนจึงได้จัดท าโครงการการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
ลงทุน เพ่ือบูรณาการระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุนให้มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัย ครบถ้วนถูกต้อง มีรากฐานโครงสร้างข้อมูลที่ยืดหยุ่นสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายมีผลกระทบน้อย
ที่สุดเมื่อต้องขยายการจัดเก็บข้อมูลจากระบบโปรแกรมสนับสนุนอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาการน าข้อมูลจากระบบ
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุนไปใช้ให้ได้คุ้มค่า และสร้างประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถบริหารผลตอบแทนของเงินกองทุนได้มากกว่าอัตราผลตอบแทนในปัจจุบัน และเงินกองทุน
มีความปลอดภัย และรองรับการเติบโตของเงินกองทุนซึ่งจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วง 5 ปี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักบริหารการลงทุนมีเครื่องมือในการบริหารเงินกองทุนที่มีประสิทธภิาพ และรองรับการลงทุนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่ง ส านักงานประกันสังคม คาดหวังจะได้อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เพ่ิมข้ึนกว่าในปัจจุบัน 

เป้าหมาย 
สามารถติดตั้งระบบช่วยบริหารเงินลงทุนได้ตามแผน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 



 

18 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
1.ศูนยก์ลางข้อมูลการลงทุนไม่ครบถ้วนมีการจัดเก็บกระจาย ท าให้การจัดท ารายงานด้านการลงทุนอาจมี

ความล่าช้า หรือไม่ทันสมัยเมื่อต้องการใช้ข้อมูลเร่งด่วน 
2.การจัดท ารายงานรูปแบบใหม่ๆ ไม่ยืดหยุ่นและต้องใช้เวลาในการพัฒนาไม่สามารถให้บริการข้อมูล

สนับสนุนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. พัฒนาระบบ 
 5. ติดตั้งและทดสอบระบบ  
 6. ใช้งานจริง 
แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2565             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             
2. พัฒนาระบบ             
3. ติดตั้งและทดสอบระบบ             
4. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
66,000,000 บาท 
ปี 2565 ขอตั้ง 66,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองบริหารการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 



 

19 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.3 

ชื่อโครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนการให้บริการที่หลากหลายด้วยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ ที่มี
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานประกันสังคมให้การคุม้ครองดูแลสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนทั้งในส่วนที่เป็นลูกจ้างในสถาน

ประกอบการตามมาตรา 33 และท่ีเป็นผู้ประกันตนในรูปแบบสมัครใจตามมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 16.4 ล้านคน (เดือนพฤษภาคม 2563) ให้บริการธุรกรรมตามข้อบังคับของกฎหมายแก่สถานประกอบการ
ที่เปน็นายจ้างอยู่ประมาณ 4.8 แสนราย (เดือนพฤษภาคม 2563)  รวมถึงการท าธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกับระบบประกันสังคม อาทิเช่น สถานพยาบาล ธนาคารและหน่วยบริการอื่นๆ โดยการบริหารจัดการด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน 

ภาระงานที่มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ส านักงานที่เป็นหนว่ย
ปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แตเ่นื่องจากมีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงพร้อมทั้งระบบ
สารสนเทศซึ่งเครื่องมือหลักที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการได้เป็นอย่างดี จึงสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แตด้่วยอายุการใช้งานของระบบสารสนเทศและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้เกิดช่องทางและรูปแบบใน
การท าธุรกรรมใหม่ๆ มากมาย จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทั้งในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์ เครือขา่ยสื่อสารข้อมูล การบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศเดิม พร้อมทั้งปรับปรุง และพัฒนาระบบ
สารสนเทศในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะน ามาให้บริการเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมจ านวน
มากขึ้น ดังนั้น ในปี 2554 ส านักงานประกันสังคมจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคมในรูปแบบ  
Web Application เพ่ือทดแทนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม แต่เนื่องจากปัญหาความ
ล่าช้าของผู้รับจ้างพัฒนาระบบ และด้วยข้อจ ากัดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่
เพียงพอส าหรับการใช้งานจริง ประกอบกับส านักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท าให้
ส านักงานประกันสังคมไม่สามารถน าระบบดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการได้ 

ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ในระยะที่ 1-2 หน่วยงานภาครัฐต้องมีการท างานที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานเหมือน
เป็นองค์กรเดียวกัน ส านักงานประกันสังคมจึงมีแผนการปฏิรูปประกันสังคม ประกอบด้วยการปฏิรูประบบบริการ
และปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน  

 
 
 
 



 

20 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปประกันสังคมอย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ส านักงานประกันสังคมจึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Mainframe เป็นระบบ Web Application อย่างเร่งด่วน โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคม
ในรูปแบบ Web Application และท าการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมสู่ฐานข้อมูลใหม่ ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลและทดสอบการใช้งานปริมาณมากด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือตอบสนองแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วย

เครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
2. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Digital Economy  
3. เพ่ือพัฒนาระบบให้รองรับระบบ Web Application ส าหรับการรองรับงานบริการในรูปแบบ  

e-Service และการให้บริการในรูปแบบที่ทันสมัย (Modernized Service) 
4. เพ่ือถ่ายโอนข้อมูล (Migration) และ ประสานข้อมูล (Synchronization) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Mainframe เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application ตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

5. เพ่ือน าเทคโนโลยีปัจจุบันที่เหมาะสมมาใช้กับระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application อาทิ 
Virtualization Technology แบบ Private Cloud, System Engineering Tools. 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และการบริหารสารสนเทศ MIT ของส านักงาน

ประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการด าเนินการและการบริการที่ล้ าสมัย 
 2. ส านักงานประกันสังคมสามารถใช้งานระบบงานประกันสังคมแบบ web application ทดแทน
ระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม 
 3. ส านักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคมแบบ web application ซึ่งมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

4. ส านักงานประกันสังคมมีเทคโนโลยีปัจจุบันที่เหมาะสมมาใช้กับระบบงานประกันสังคมแบบ  
web application ที่สามารถให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

เป้าหมาย 
เพ่ือรองรับการให้บริการของส านักงานประกันสังคม ส าหรับผู้ประกันตน สถานประกอบการ และการ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
27 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : มีฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application ซึ่งมีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมี  
            ประสิทธิภาพ 
 



 

21 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
1. ระบบงานประกันสังคมเป็นระบบที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งต้องการเครื่องมือที่มีคุณสมบัติสูงในการ

ประมวลผล 
2. ระยะเวลาการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานประกันสังคมเดิม (Sapiens) ไปยังระบบใหม่มีระยะเวลา

จ ากัดต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล 
3.การคัดเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เหมาะสมกับระบบงานประกันสังคมที่พัฒนาใหม่ เนื่องจาก

เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีวิวัฒนาการค่อนข้างรวดเร็ด 
4. Key success factor ของโครงการนี้ คือการสื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่าง IT และ End-Users รวมทั้ง

การมีส่วนร่วม และร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนใน สปส.  
5. การวางแผนงานอย่างละเอียดและครบถ้วน เพ่ือสะท้อนให้เห็นเนื้องานทั้งหมด ซึ่งจะท าให้งานไม่ 

ตกหล่นและสามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด 
6. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ติดตามผลการปฎิบัติงานอย่างใกล้ชิด และช่วยตัดสินใจในกรณีท่ีมีปัญหา

เกิดข้ึน 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 
 5. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ต่างๆ ส าหรับ Data Center (DC)  และ 
Disaster Recovery (DR) 

6.  ออกแบบและพัฒนาระบบงานประกันสังคม จ านวน 14 ระบบ ดังนี้ 
      1) ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน 
      2) ระบบเงินสมทบ 
      3) ระบบประโยชน์ทดแทน 
      4) ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 
      5) ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 
      6) ระบบบริการทางการแพทย์ 
      7) ระบบแผนที่ข้อมูล 
      8) ระบบตรวจสอบ 
      9) ระบบงานนิติการ 

10) ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 



 

22 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

11) ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างช าระ 
12) ระบบติดตามสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 
13) ระบบเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส านักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก 
14) ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ e-Self Service โครงการ Bigdata และโครงการพัฒนาระบบ ERP 

7.  ทดสอบระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบ ประกอบด้วย 
      -  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบก่อนการฝึกอบรม  
      -  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบ  
      -  รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน  
8.  รายงานผลการน าเข้าข้อมูล (Data Migration) และรายงานผลการจัดการและแก้ไขข้อมูล (Data 

Cleansing) 
9. ส่งมอบ Soure Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาที่ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง) และไฟล์ข้อมูล 

ทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานประกันสังคม 
10. ฝึกอบรมและทดสอบหลังฝึกอบรม 
11. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งานจริงทุกระบบ  
12. ใช้งานระบบจริง 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2563             

1. ศึกษาวิเคราะห์ จดัท ารายละเอียดข้อก าหนดความ
ต้องการ 

            

2. เสนอขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพสัด ุ             
4. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด             
5. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ส าหรับ Data Center (DC)   

            

ปี 2564             
1. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ส าหรับ Data Center (DC)   

            

2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานประกันสังคม จ านวน 9 
ระบบ ดังนี ้
    1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน 
    2. ระบบเงินสมทบ 
    3. ระบบประโยชน์ทดแทน 
    4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสงัคม 
    5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 
 
 

            



 

23 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    6. ระบบบริการทางการแพทย ์
    7. ระบบปฏิบัติการมาตรา 40 
    8. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 
    9. ระบบเช่ือมโยงบูรณาการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
ส านักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก 

            

3. ทดสอบระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบ ประกอบด้วย 
   -  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบก่อนการฝึกอบรม  
   -  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบ  
   -  รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน  

            

4. รายงานผลการน าเข้าข้อมลู (Data Migration) และ
รายงานผลการจดัการและแกไ้ขข้อมูล (Data Cleansing) 

            

5. ส่งมอบ Soure Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาท่ี
ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง) และไฟล์ข้อมูลที่เกีย่วข้องทั้งหมด
ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานประกันสังคม 

            

ปี 2565             
1. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ส าหรับ Disaster Recovery (DR) 

            

2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานประกันสังคม จ านวน 5 
ระบบ ดังนี ้ 
    1. ระบบแผนท่ีข้อมูล 
    2. ระบบตรวจสอบ 
    3. ระบบงานนิติการ 
    4. ระบบเร่งรดหนีเ้งินสมทบคา้งช าระ 
    5. ระบบเช่ือมโยงสนับสนุนโครงการ e-Self Service 
โครงการ Bigdata และโครงการพฒันาระบบ ERP 

            

3. ทดสอบระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบ ประกอบด้วย 
   -  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบก่อนการฝึกอบรม  
   -  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบ  
   -  รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน  

            

4. รายงานผลการน าเข้าข้อมลู (Data Migration) และ
รายงานผลการจดัการและแกไ้ขข้อมูล (Data Cleansing) 

            

5. ส่งมอบ Soure Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาท่ี
ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง) และไฟล์ข้อมูลที่เกีย่วข้องทั้งหมด
ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานประกันสังคม 

            

6. ฝึกอบรมและทดสอบหลังฝึกอบรม             
7. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งานระบบจริง             
8. ใช้งานระบบจริง             

 

 



 

24 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

งบประมาณ 
850,000,000 บาท 
ปี 2563  ขอตั้ง 285,000,000 บาท   
ปี 2564  ขอตั้ง 182,500,000 บาท  
ปี 2565  ขอตั้ง 382,500,000 บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.4 

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่ง
เดียวกันในลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ 
ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการโดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และ 
ระบบต่างๆ เพ่ือท าให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
ตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงของประเทศ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของ
ประชาชน กระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักเป็นอย่างมากถึงสถานการณ์ภายนอกและภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนระยะ 5 ปี กระทรวงแรงงานจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
“ทรัพยากรมนษุย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน” 
 ส านักงานประกันสังคม มีพันธกิจในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง ได้มีการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศใน
กิจกรรมของส านักงานฯ และมีข้อมูลปริมาณมากทั้งภายในและจากภายนอกองค์กร ได้แก่ ข้อมูลด้านประกันสังคม 
แก่นายจ้าง ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลผู้ประกันตน และข้อมูลสถานพยาบาล แต่ยังขาดเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูล 
ขนาดใหญ่ จึงเสนอ “โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ” เพ่ือให้การ
บริการงานประกันสังคมสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับ
การบริหารด้านประกันสังคมและเงินทดแทนให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
และเพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันในการด ารงชีวิตที่มั่นคง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ระดับองค์กรส าหรับรวบรวมและสรุปข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์ 

และตัดสินใจ 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการท าบทวิเคราะห์เพ่ือยกระดับการให้บริการประกันสังคมและเงินทดแทนแก่

ประชาชน 
 3. เพ่ือวิเคราะห์การใช้บริการสถานพยาบาลและการวิเคราะห์ประเภทโรคท่ีเกิดขึ้น เพื่อเตรียมการ 
ด้านสิทธิประโยชน์ 



 

26 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าข้อมูลในคลังข้อมูลไปท าการวิเคราะห์และตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการ ส านักงาน

ประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารส านักงานประกันสังคมมีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในเชิงบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
1. มีระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ด้านการให้บริการสังคม โดยประกอบด้วยมิติข้อมูลได้แก่ ข้อมูล

ผู้ประกันตน ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลสถานพยาบาล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม 
2. มีข้อก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบข้อมูล ระหว่าง 

กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. มีข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชน นายจ้าง และสถานพยาบาล จากการส ารวจ รับฟัง และเก็บ 

ข้อมูลในโลกออนไลน์ (Social Listening) 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันสังคมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งปรับปรุงหน้าระบบ 

Dashboard ส าหรับการรายงานผล และการบริหารงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
23 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : มีจ านวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
ต้องมีการวิเคราะห์และท าเข้าใจข้อมูลในภาพรวมระดับองค์กร ก่อนที่จะด าเนินการออกแบบและพัฒนา 

เพ่ือจะได้เกิดภาพข้อมูลในระดับองค์กร มิใช่หน่วยงานใดเฉพาะเจาะจง รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของ tool  
ที่จะน ามาใช้งานส าหรับข้อมูลและวัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละประเภทให้เหมาะสม เพราะแต่ละ tool ที่
ความสามารถและเหมาะสมต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมี analytic tool มากกว่า 1 
ประเภทในองค์กร 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐาน big data พัฒนาการเชื่อมโยง และธรรมาภิบาลข้อมูล 



 

27 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

5. วิเคราะห์และจัดท าคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า (Business Data Lake)  
6. การสร้างการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า (Big data analytics) เพ่ือจัดท าเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   

(Decision Support System) ประเด็นต่าง ๆ ตัวอย่าง 
- การแนะน าสถานพยาบาล ผปต. ตามความเชี่ยวชาญการรักษาโรค (รักษาต่อเนื่อง) 
- การคาดการณ์โรคท่ีอาจเกิดตามกลุ่ม/ช่วง/วัย/อาชีพ/เพศ เพื่อเตรียมการด้านสิทธิประโยชน์ 
- การวิเคราะห์การขอรับสิทธิประโยชน์ทาง e-Claim ที่ผิดปกติ 

7. การจัดการข้อมูลระดับองค์กร (Data Governance: Data Management Body of Knowledge) เช่น 
- ข้อมูลสถิติ และข้อมูลเชิงลึก ส าหรับอ้างอิงของหน่วยงานภายในและภายนอก 
- ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
- ข้อมูลส าหรับคาดการณ์ ค านวณอนาคตและความม่ันคงของกองทุน 

8. ใช้งาน/วิเคราะห์/ประเด็นต่าง ๆ ตามความต้องการต่อไปอีกในระยะเวลารับประกันจนครบ 2 ป ี
 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             
2. ติดตั้งระบบและอุปกรณโ์ครงสร้างพื้นฐาน big data พัฒนาการ
เชื่อมโยงและธรรมาภิบาลข้อมูล 

            

ปี 2565             
1. วิเคราะห์และจดัท าคลังข้อมลูเพื่อสนับสนุนการวเิคราะห์บิ๊กดาตา้ 
(Business Data Lake) 

            

2. การสร้างการวิเคราะห์บิ๊กดาต้า (Big data analytics) เพื่อจัดท า
เป็นระบบสนับสนุนการตดัสินใจ    

            

3. การจัดการข้อมลูระดับองค์กร (Data Governance : Data 
Management Body Of Knowledge) 

            

2.ใช้งาน/วิเคราะห/์ประเด็นต่าง ๆ ตามความต้องการต่อไปอีกใน
ระยะเวลารับประกันจนครบ 2 ปี 

            

งบประมาณ 
100,000,000 บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง 50,000,000  บาท   
ปี 2565  ขอตั้ง 50,500,000  บาท  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 



 

28 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงาน
ประกันสังคมพ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.5 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกระบวนการท างาน Back Office ของส านักงานประกันสังคม เช่น ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและ

งานบริหารบุคคล ยังคงเป็นระบบ manual และใช้โปรแกรม Excel เป็นส่วนใหญ่ ท าให้การท างานเป็นไปได้ช้า
และไม่มปีระสิทธิภาพขาดระบบควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐาน และผู้บริหารได้รับข้อมูลในการตัดสินใจหรือวางนโยบาย
ต่างๆ ล่าช้า 

ดังนั้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน Back Office ของส านักงานประกันสังคม ตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานประกันสังคม จึงต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 7 
ระบบงาน ดังนี้ ระบบบริหารบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมพัสดุ ระบบการเงิน 
ระบบบัญชี ระบบบริการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ส านักงานประกันสังคมมีระบบจัดการงาน Back Office  
ของส านักงานประกันสังคมที่ดี ได้มาตรฐานสากล ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและลดความผิดพลาดและท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยกระดับระบบงาน Back Office หลักขององค์กรของส านักงานประกันสังคมให้เป็นมาตรฐานสากล 

และช่วยลดการท างานแบบ manual 
2. เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมมีข้อมูลระดับองค์กรส าหรับการบริหาร และวางแผนองค์กร ที่เป็ น

ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าข้อมูลในคลังข้อมูลไปท าการวิเคราะห์และตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการ ส านักงาน

ประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารส านักงานประกันสังคมมีข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในเชิงบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



 

29 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

เป้าหมาย 
1. มีระบบการจัดการงาน Back Office ของส านักงานประกันสังคมที่ดีได้มาตรฐานสากล 

และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานประกันสังคมมีกระบวนการการท างานที่เป็น Process มาตรฐานสากล  

สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
3. ระบบ Back Office ที่ดีจะช่วยสนับสนุนระบบ Front Office ให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
4. ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและลดความผิดพลาด 
5. ทราบต้นทุนของหน่วยงาน 
6. ช่วยทดแทนการท างาน Back Office แบบ manual ของพนักงานส านักงานประกันสังคม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
35 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
1. สปส. ควรจะเป็นฝ่ายปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ท าตาม process มาตรฐานของ ERP  ไม่ควร

แก้ไขกระบวนการท างานหรือ program ให้เหมือนกับที่ สปส. ท าอยู่ในปัจจุบัน  มิฉะนั้น การ implement ระบบ 
ERP จะใช้เวลาเกินระยะเวลาโครงการเนื่องจากมี customization จ านวนมาก  และ สปส. จะไม่ได้ประโยชน์จาก
การ implement ระบบ ERP เนื่องจากยังท างานด้วย process เดิม 

2. ควรเลือกบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ การ implement ระบบ ERP ให้กับองค์กรระดับ Enterprise 
ที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับ สปส. หรือใหญ่กว่า และ implement ได้เป็นผลส าเร็จเป็นผู้ด าเนินโครงการให้ สปส. 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด ประชุมเพ่ือร่วมหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนินงานในรายละเอียดรวมถึงการเตรียมการด้านเกี่ยวข้องทั้งหมด 

5. จัดท าขอบเขตและความต้องการ (Requirements) บทบาทหน้าที่ แต่งตั้งคณะท างานและก าหนด
บทบาทหน้าที่ รวมถึงเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมด าเนินโครงการ 
 



 

30 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

6. พัฒนาการให้บริการ บนเครือข่าย Internet ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing รองรับการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยทั้งหมด และครอบคลุมกระบวนการท างานทั้งหมด 7 ระบบงาน  ดังนี้ 

- ระบบงบประมาณ 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
- ระบบควบคุมพัสดุ 
- ระบบการเงิน 
- ระบบบัญชี 
- ระบบบริการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
- ระบบบริหารบุคลากร 

7. ทดสอบระบบงาน 
- ทดสอบระบบงานและประเมินผลช่วงที่ 1 พร้อมเตรียมการในการเชื่อมโยงข้อมูล 
- ทดสอบการเชื่อมโยง Interface และประเมินผลช่วงที่ 2 และการจัดท าแผนงานการเชื่อมโยงข้อมูล 
- การด าเนินการตามแผนการทดสอบน าร่องเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ (ด าเนินการจริง) 

8. ประเมินผลโครงการทดสอบน าร่อง และจัดท าสรุปรายงานผล 
9. ใช้งานจริง      

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2565             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             
2. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด               
3. จัดท าขอบเขตและความต้องการ (Requirements)              
4. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน (Exiting System) 
- ระบบงบประมาณ  - ระบบจดัซือ้จัดจ้าง 
- ระบบควบคุมพสัด ุ - ระบบการเงิน 
- ระบบบัญชี           - ระบบบรหิารบุคลากร 
- ระบบบริการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ           

            

ปี 2566             
1.น าเสนอและปรับปรุงกระบวนการท างาน  
(Business Process Improvement) 
- ระบบงบประมาณ  - ระบบจดัซือ้จัดจ้าง 
- ระบบควบคุมพสัด ุ - ระบบการเงิน 
- ระบบบัญชี           - ระบบบรหิารบุคลากร 
- ระบบบริการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ         
 
 
 
 
   

            



 

31 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.พัฒนาการให้บริการบนเครือข่าย Internet ด้วยเทคโนโลยี 
Cloud Computing รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
บุคลากรในหน่วยท้ังหมด และ 
ครอบคลมุกระบวนการการท างานท้ังหมด 7 ระบบงาน ตามทีไ่ด้
ท า (Business Process Improvement)  
- ระบบงบประมาณ  - ระบบจดัซือ้จัดจ้าง 
- ระบบควบคุมพสัด ุ - ระบบการเงิน 
- ระบบบัญชี           - ระบบบรหิารบุคลากร 
- ระบบบริการข้อมูลบุคลากรภาครัฐ           

            

ปี 2567             
1. ทดสอบระบบงาน   
- ทดสอบระบบงานและประเมินผลช่วงที่ 1 พร้อมเตรียมการใน
การเช่ือมโยง  
- ทดสอบการเช่ือมโยง Interface และประเมินผลช่วงที่ 2 และ
การจัดท าแผนงานการเชื่อมโยงข้อมูล   
- การด าเนินการตามแผนการทดสอบน าร่องเชื่อมโยงระบบต่างๆ 
(ด าเนินการจริง) 

            

2.ประเมินผลโครงการทดสอบน าร่องและจัดท าสรุปรายงานผล             
3. ใช้งานระบบ             

งบประมาณ 
200,000,000 บาท 
ปี 2565  ขอตั้ง 80,000,000  บาท   
ปี 2566  ขอตั้ง 80,000,000  บาท  
ปี 2567  ขอตั้ง 40,000,000  บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.6 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพ่ือทดแทนระบบเดิม  

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
อุปกรณร์ะบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ส านักงานประกันสังคมส านักงานใหญ่ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบัน มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารดังกล่าวเป็น Infrastructure พ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับภาระงานต่างๆ ที่มีการให้บริการแบบรวมศูนย์ (Centralize) ปัจจุบันระบบสารสนเทศท่ีส านักงาน
ประกันสังคมให้บริการมี 2 รูปแบบคือสถาปัตยกรรมแบบปิด โดยท างานผ่าน 3270 terminal ในลักษณะเชื่อมต่อ
เครื่อง Mainframe ซึ่งมีระบบสารสนเทศท่ีใช้งานคือ ระบบเงินสมทบ ระบบงานทะเบียน ระบบงานประโยชน์
ทดแทน ระบบการเงินและบัญชี ระบบตรวจสอบ และระบบบริการทางการแพทย์ เป็นต้นและสถาปัตยกรรมแบบ
เปิด โดยท างานผ่าน Web Browser ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานคือระบบงานกองทุนเงินทดแทน ระบบมาตรา 40 
ระบบบริหารการลงทุน ระบบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ ระบบการให้บริการ e-Service ระบบทันตกรรม  
ระบบบ าเหน็จบ านาญชราภาพ และระบบสารสนเทศการประกันสังคม กรณีว่างงาน เป็นต้น ทั้งนี้ส านักงาน
ประกันสังคมก าลังพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศท่ีใช้งานในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบปิด ไปสู่ระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเปิด ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายสื่อสารรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารส ารอง เพื่อให้ท างานในลักษณะระบบส ารอง 
(Redundancy) และมีการแบ่งภาระในการสื่อสารของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Load Balancing)  ตลอดจนการ
รองรับภาระงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการจัดหา
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมประกอบกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อ
สารเดิมที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต อีกท้ัง
อุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี 
2. เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับการปรับ

ขยาย (Scalable) ในอนาคต 
3. เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) สามารถป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault 

Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหรือระบบสายสัญญาณ  โดยจะต้องมีระบบส ารอง (Redundancy) 
4. เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) มีการแบ่งภาระในการสื่อสารของระบบเครือข่าย  

(Load Balancing) 
 



 

33 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานประกันสังคมมีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิม 
2. ส านักงานประกันสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดี

สอดคล้องกับการปรับขยาย (Scalable) ในอนาคต 
3. ส านักงานประกันสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่สามารถป้องกันการผิดพลาดของ

ระบบ (Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหรือระบบสายสัญญาณ โดยมีระบบส ารอง 
(Redundancy) 

4. ส านักงานประกันสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่มีการแบ่งภาระในการสื่อสารของ
ระบบเครือข่าย (Load Balancing)  

เป้าหมาย 
จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิม เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารรวมถึงการจัดหา
อุปกรณร์ะบบเครือข่ายสื่อสารส ารอง  เพ่ือให้ท างานในลักษณะระบบส ารอง (Redundancy) และมีการแบ่งภาระ
ในการสื่อสารของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Load Balancing)  ตลอดจนการรองรับภาระงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
10 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 

อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการ
ผลิต ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุด
ขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคมทั้งหมด 
กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   

1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. ติดตั้งและทดสอบระบบ   

5. อบรม   
6. ใช้งานจริง 
 



 

34 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. ติดตั้งและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน              

งบประมาณ 
84,083,000 บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง 84,083,000  บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

35 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.7 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดชื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือทดแทนระบบเดิม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานประกันสังคมมีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ตลอดจนสาขาอ าเภอต่างๆ ทั้งสิ้น 149 หน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจหลักส าคัญเกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม ที่ต้อง
ให้บริการนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน อีกท้ังยังต้องมีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อก าหนดและรับทราบ
นโยบายเร่งด่วน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และ
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์และเหตุจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งเพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการให้กับนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน 

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  
จึงได้ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลตั้งแต่ปี 2556 ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุม
ทางไกลแบบหลายจุด (MCU) ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลส าหรับจังหวัด 16 จังหวัด และซอฟต์แวร์ประชุม
ทางไกลพร้อมกล้องจ านวน 100 ชุด เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานราชการในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล โดยใช้ระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลในการเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส านักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา รวมทั้ง
สามารถติดต่อประสานงานเชื่อมโยงการบริหารงานระหว่างส านักงานประกันสังคมกลุ่มจังหวัดด้วยกัน หรือติดต่อ
ประสานงานจากส านักงานประกันสังคมส านักงานใหญ่ไปสู่ส านักงานประกันสังคมกลุ่มจังหวัดได้  โดยการบริหาร
สั่งการ มอบหมายนโยบายเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และเหตุความจ าเป็นเร่งด่วนต่างๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ รวมทั้งใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การอบรมผ่านระบบประชุม
ทางไกล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่ส านักงานประกันสังคมส่วนกลาง 

ดังนั้น ส านักงานประกันสังคมจึงมคีวามจ าเป็นที่ต้องด าเนินการจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) เพ่ือทดแทนระบบเดิมของส านักงานประกันสังคมและรองรับจ านวนผู้ใช้งานระบบที่เพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลเดิมที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่าย  
ในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้ 

 

 

 

 



 

36 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิมของส านักงานประกันสังคม

และรองรับจ านวนผู้ใช้งานระบบที่เพ่ิมขึ้น 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถสั่งการ  

มอบหมายนโยบายเร่งด่วน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์  ซึ่งจะส่งผลให้การบริการ
นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

3. เพ่ือเป็นการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานประกันสังคม ในการประชุมผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference) 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สามารถ ท าการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ประกันสังคม กับฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ได้แบบทางไกล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานประกันสังคมมีระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ที่อ านวยประโยชน์ต่อการ

บริหารราชการ สามารถสั่งการ มอบนโยบายเร่งด่วน 
2. สามารถจัดประชุมร่วมกันแบบทางไกล ระหว่างฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 

กับฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างได้ 
3. สามารถเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ความคล่องตัว และเพ่ิมจ านวนครั้ง ในการจัดประชุม สัมมนา 

อบรมได้ 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่ีส านักงานประกันสังคมส่วนกลาง 

เป้าหมาย 
จัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือทดแทนระบบเดิมของส านักงานประกันสังคม 

และรองรับจ านวนผู้ใช้งานระบบที่เพ่ิมขึ้น 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
10 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งท่ีต้องระมัดระวัง 
อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการ

ผลิต ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกท้ังอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุด
ขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 



 

37 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. ติดตั้งและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน              

งบประมาณ 
61,577,000 บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง 61,577,000   บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

38 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.8 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว

ก าหนดให้การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพ่ือสร้างศักยภาพในการป้องกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทาง
สารสนเทศของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ และ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศมีหน้าที่ป้องกัน รับมือ และลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของ
นายกรัฐมนตรีที่น าเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการให้
พัฒนาโครงสร้างองค์กรในภาครัฐ เพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเสริมสร้างความ
ไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ 

ปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Web Service ทั้งภายในระบบงาน
ของส านักงานประกันสังคมเอง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการให้บริการ e-Service แก่
นายจ้าง ผู้ประกันตนทั้งผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งการให้บริการแบบ Web Service นี้เอง
เป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคมเกิดความเสียหาย การโจมตี
ดังกล่าวมีความร้ายแรงมากเช่น Schema Poisoning ,Xpath Injection ,Shell Injection , SQL Injection และ 
Cross-Site Scripting เป็นต้น ซึ่งหากโจมตีส าเร็จผู้โจมตีสามารถน าข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการออกไป 
ท าให้ส านักงานประกันสังคมสูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 

ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม เนื่องจากผู้รับจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์รายเดิมแจ้งว่าอุปกรณ์ท่ี
ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยกเลิกการผลิตท าให้ไม่
รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อส านักงาน



 

39 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ประกันสังคมได้อีกท้ังอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้
เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน และอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับการพิสูจน์ตัวตนและก าหนดสิทธิตาม
มาตรฐานใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เช่น SAMLv2 ,OpenID Connect และ OAuth2 เป็นต้น  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service ทดแทนอุปกรณ์เดิม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตี Web Service โดยเฉพาะ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Web Service 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นผ่าน Web Service ของส านักงานประกันสังคม 
5. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละบริการหลักของส านักงานประกันสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Web Service ของส านักงานประกันสังคมมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย

คุกคามทางไซเบอร์ 
2. สามารถควบคุมระดับความปลอดภัยการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อการให้บริการข้อมูลที่ความหลากหลายให้การพิสูจน์ตัวตนได้ตาม

เทคโนโลยีปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น 
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมาย 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Web Service ของส านักงานประกันสังคมมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย

คุกคามทางไซเบอร์ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ยกเลิกการผลิตท าให้ไม่รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจส่ง  
ผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่ สามารถ
ใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน และอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับการ พิสูจน์ตัวตน
และก าหนดสิทธิตามมาตรฐานใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เช่น SAMLv2 ,OpenID Connect และ OAuth2 เป็นต้น ท าให้
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้รองรับกับการพิสูจน์ตัวตนและก าหนดสิทธิที่มีความปลอดภัยมาก
ขึ้นได้ 

 
 
 
 



 

40 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน             

งบประมาณ 
59,556,000 บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง 59,556,000   บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.9 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว

ก าหนดให้การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพ่ือสร้างศักยภาพในการป้องกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทาง
สารสนเทศของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ และ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศมีหน้าที่ป้องกัน รับมือ และลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของ
นายกรัฐมนตรีที่น าเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการให้
พัฒนาโครงสร้างองค์กรในภาครัฐ เพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือเสริมสร้างความ
ไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ 

ส านักงานประกันสังคม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการเก็บฐานข้อมูลนายจ้าง
และผู้ประกันตน เพื่อการสืบค้นการลงทะเบียนผู้ประกันตน การส่งข้อมูลเงินสมทบ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์
ของผู้ประกันตน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบงานประกันสังคมในลักษณะเว็บ Application และ Mobile 
Application เพ่ือให้บริการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่น 
ระบบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ (WPR) ระบบการให้บริการ e-Service ระบบกองทุนเงินทดแทน (WCF) และ
ระบบผู้ประกันตนมาตรา 40 (M40) เป็นต้น จากสถานะดังกล่าว ส่งผลให้ส านักงานประกันสังคม เกิดความเสี่ยงใน
เรื่องภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีภัยคุกคามใหม่ ๆ และรุนแรง เกิดข้ึนในทุก ๆ วัน เช่น 
การโจมตจีากผู้ไม่ประสงค์ดีเพ่ือโจรกรรมข้อมูล (Hacker) ภัยคุกคามจาก Ransom ware หรือการเรียกค่าไถ่ไฟล์ 
ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา 

 
 



 

42 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next-Generation Firewall) จะท าหน้าที่ป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน เช่น Advance Malware ,Zero Day Attack หรือ Advance Threat Protection เป็นต้น โดยจะท า
หน้าที่เป็นอุปกรณ์หน้าด่านเพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่จะเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายภายในส านักงานประกันสังคม 

ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย (Firewall) เดิม เนื่องจากผู้รับจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์รายเดิมแจ้งว่าอุปกรณ์ท่ีส านักงานประกันสังคมใช้
งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยกเลิกการผลิตท าให้ไม่รองรับในการอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้ง
อุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักใน
การด าเนินงาน อีกท้ังผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้มีรายงานการวางแผนปรับปรุงด้าน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารนเทศ โดยในรายงานฉบับดังกล่าวมีการระบุความเสี่ยงด้านอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย Firewall ว่าไม่สามารถป้องกัน และควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานในระดับลึกของ Application 
ได้ ให้พิจารณาการใช้งาน Next-Generation Firewall เข้ามาใช้งาน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ทดแทนอุปกรณ์เดิม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการให้บริการระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเชิงลึกที่มี

ระดับความรุนแรงขั้นสูง ทั้งจากเครือข่ายภายใน และเครือข่ายภายนอก 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ ป้องกันการโจมตีในระดับ Application 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และป้องกันการแพร่กระจายของ Malicious Software (Virus, 

Spyware และ Ransom ware เป็นต้น) 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งบนเครือข่ายภายในและภายนอก เพ่ือ

ลดโอกาสการเกิดความผิดปกติใด ๆ บนระบบเครือข่ายในเชิงรุก 
6. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละบริการหลักของส านักงานประกันสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานประกันสังคม สามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งจากเครือข่ายภายใน และเครือข่าย

ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ลดความเสี่ยงในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล ข้อมูลผิดพลาด และระบบไม่พร้อมใช้งานอันเนื่องมาจาก

ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 
3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ เนื่องจากมีระบบที่สามารถติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคาม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
ระบบสารสนเทศทั้งหมดของส านักงานประกันสังคม มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกทางไซเบอร์ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 
 



 

43 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ยกเลิกการผลิตท าให้ไม่รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจะ ส่งผล
เสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่ สามารถใช้งาน
ต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ
ได้มีรายงานการวางแผนปรับปรุงด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารนเทศ โดย ในรายงานฉบับดังกล่าวมี
การระบุความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall ว่าไม่สามารถป้องกัน และ ควบคุมการใช้งานของ
ผู้ใช้งานในระดับลึกของ Application ได้ ให้พิจารณาการใช้งาน  Next-Generation Firewall เข้ามาใช้งาน    

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน             

งบประมาณ 
178,289,000  บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง 178,289,000 บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

45 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.10 

ชือ่โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างานในศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานประกันสังคมได้มีนโยบายการปรับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มเดิมที่มีการใช้งาน

อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ให้สามารถพัฒนาและย้ายมาใช้งานลักษณะที่เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นการใช้งานทรัพยากรให้คุ้มค่าตามหลัก
ทฤษฎี CapEx และ OpEx ในยุคที่มาผ่านมา แต่ด้วยเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งท าให้ การน ามาใช้
เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาแบบฟอร์มให้มีการใช้สถาปัตยกรรม Microservices ซึ่งจะแยกพัฒนาแต่ละ services
ออกจากกันโดยชัดเจน โดยก าหนด API ไว้ให้เรียกใช้แต่ละ services สามารถท างานได้อย่างเป็นอิสระ มีฐานข้อมูล
เป็นของตัวเอง และหากจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ใน services อ่ืน ก็สามารถเรียกใช้ผ่าน API ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการพัฒนาและการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานและสามารถ
รองรับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรูปด้านล่างได้แสดงให้ความแตกต่างระหว่าง Monolithic 
Architecture กับ Microservices  Architecture 

ซึ่งการพัฒนาแบบเดิมการท าให้การขยายทรัพยากรอาจท าได้ยากเพราะจะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนซึ่ง
เวลาขยายหรือลดจะเป็นการปรับให้เป็นชิ้นเดียว ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ พัฒนาทุก Component รวมกันใน 
Environment เดียวกันซึ่งจะเรียกการพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบนี้ว่า Monolithic Architecture ท าให้มีข้อจ ากัด
เมื่อต้องการซ่อมแซมส่วนใด ก็จะมีผลกระทบกับระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมด เนื่องจากมีการผูกติดกันอย่างแน่นหนา 
(Tightly Coupled) หรือเมื่อ Technology ใหม่เข้ามา และต้องการใช้ Technology ใหม่ก็ท าได้ยากกว่า เพราะ
ต้องรื้อทั้งระบบ แม้กระทั่งการ Scale  ก็ยังท าได้ยากเนื่องจากต้อง Scale ทั้งระบบหรือแทบจะกล่าวได้ว่าสามารถ  
Scale ได้เฉพาะ แบบกระจายแบบ Round-Robin ได้เท่านั้นไมส่ามารถ Scale ในรูปแบบ Partitioning 

แต่ในขณะที่การพัฒนาแบบใหม่จะมีความชัดเจนโดยแบ่งเป็นการใช้งานของแต่ละ Services โดยแต่ละ 
Services จะเรียกผ่าน API (Application Interface) จึงท าให้ภายในแต่ละ Component สามารถใช้ภาษาที่
แตกต่างกันได้ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาเดียวและเลือก Technology ที่เหมาะสมกับแต่ละ Services ท าให้การใช้งาน
ทรัพยากรสามารถปรับเพ่ิมลดได้ตามการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ได้ค านึงถึงการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ออกแบบให้รองรับการท างานได้ทั้งแบบ Monolithic Architecture กับ 
Microservices  Architecture เพ่ือให้ผู้พัฒนาเลือกใช้ได้ทั้งสองรูปแบบตามความเหมาะ อนึ่ง ในโครงการนี้ ได้มี
การออกแบบรองรับการท างานต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 



 

46 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

1) ให้มกีารรองรับการใช้งาน Software Define หรือซอฟต์แวร์การจ าลองเสมือนเครือข่ายและความ
ปลอดภัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีระบบ Cloud 

2) การท างานส ารองข้อมูลพร้อมกับการกู้คืนข้อมูลหรือระบบให้มีอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว พร้อม
ด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล (Backup Solution) 

3) การท างานแบบ Active/Active หรือ Active/Standby เพ่ือให้ทรัพยากรทั้งสองฝั่งสามารถรับรอง
การท างานทดแทนกันได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ทดแทนรายการเดิมที่พ้นสภาพการ
ใช้งานตามระยะหมดประกัน โดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่สามารถรองรับการท างาน
สถาปัตยกรรมแบบเดิม (Monolithic Architecture) ได้พร้อมทั้งรองรับการท างานที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ 
(Microservices Architecture) ได้ 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและรองรับการขยายความปลอดภัยด้านเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการท างานผ่าน
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย หรือซอฟต์แวร์การจ าลองเสมือนเครือข่าย (Software Defined) เพ่ือให้รองรับตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 

3. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถกอบกู้ข้อมูลหรือระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล 

4. เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ให้รองรับการท างานแบบ Active/Active หรือ 
Active/Standby ส าหรับให้ทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งสองฝั่งสามารถท างานซึ่งกันและกันได้ในกรณี
เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

5. เพ่ือจัดท าแผนการทดสอบและการโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จากศูนย์
คอมพิวเตอร์หลักไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 

6. เพ่ือจัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ ในการน ามาใช้และเป็นการต่อยอดการใช้งานตามแผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานประกันสังคมและให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ได้ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถให้บริการและควบคุมการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 
2. สามารถควบคุมระดับความปลอดภัยการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ 
3. สามารถรองรับการขยายตัวและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตาม

พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
4. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ในการให้บริการให้กับผู้ประกันตน สถานประกอบการ และสถานพยาบาลให้มี

ความปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้อง 
5. สร้างความม่ันใจให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ทั่วไป ในการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
6. ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีความพ่ึงพอใจในการได้รับบริการ 
7. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 
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เป้าหมาย 
1. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์ทดแทนรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

พร้อมอุปกรณ์เดิมที่พ้นสภาพการใช้งานตามระยะหมดประกัน 
2. ไดเ้ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่สามารถรองรับการท างานสถาปัตยกรรมแบบเดิม 

(Monolithic Architecture) ได้พร้อมทั้งรองรับการท างานที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ (Microservices Architecture) ได้ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและรองรับการขยายความปลอดภัยด้านเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการท างานผ่าน

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย หรือซอฟต์แวร์การจ าลองเสมือนเครือข่าย (Software Defined) เพ่ือให้รองรับตาม
พรบ.การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 

4. ได้อุปกรณ์ส ารองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถกู้ข้อมูลหรือระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล 

5. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพ่ือให้รองรับการท างานแบบ Active/Active หรือ 
Active/Standby ส าหรับให้ทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองสามารถท างานซึ่ง
กันและกันได้ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

6. ได้บุคลากรเพ่ือควบคุมการให้บริการและบริหารทรัพยากรภายใต้การดูแลของส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศได้มีประสิทธิภาพ 

7. จัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในการน ามาใช้เพื่อการต่อยอดการใช้งานตามแผน เพ่ือให้
สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ได้ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
42 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99   

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
1. ปัจจุบัน hardware ในโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform) ใหม่แทนเครื่องแม่ข่าย

และอุปกรณ์ (Platform) เดิม มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี ในกรณีที่ hardware ไม่อยู่ในสายการผลิต (end of 
life) จะท าให้ส านักงานประกันไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการบ ารุงรักษา (Maintenance) ตัวอุปกรณ์
ได้ หากเกิดกรณีอุปกรณ์ hardware ช ารุดหรือเสียหาย อาจท าให้การให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
สาขา และเขตพ้ืนที่ หยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง หรืออาจจะไม่สามารถให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน อาทิเช่น  
การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนได้ การส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน 
การเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของ
ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

2. ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform) ใหม่แทนเครื่องแม่ข่าย
และอุปกรณ์ (Platform) เดิม เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ประกอบ และซอฟต์แวร์ระบบ เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศจ านวน 16 ระบบ  
แต่ปัจจุบันมีระบบสารสนเทศเพ่ิมข้ึนรวมเป็นจ านวนมากกว่า 42 ระบบ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทรัพยากรเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License) ไม่เพียงต่อการใช้งาน 
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3. หากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License) ไม่ได้รับการต่ออายุการใช้งาน จะท าให้ไม่สามารถ 
Upgrade Version , Patches , Fixes ต่างๆได้ อาจท าให้ระบบสารสนเทศส านักงานประกันสังคมเกิดช่องโหว่และ
ถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี 

4. เนื่องจากส านักงานประกันสังคมมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อภารกิจ จึงได้จ้าง
ผู้ดูแลระบบที่มีองค์ความรู้ในด้านการจัดการระบบ Cloud Computer ทั้งในด้าน Hardware และ Software 
รวมถึงต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมต่อกับระบบ Computer Mainframe เข้ามา
ช่วยบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดหาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่อนายจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ประกันตน สถานประกอบการและผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศ  

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์พร้อมอุปกรณ์ฯ 
5. ถ่ายโอนระบบสารสนเทศและข้อมูล 
6. ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
7. ใช้งานระบบสารสนเทศ ให้บริการงานประกันสังคม อบรม สร้างเสริมทักษะประสบการณ์ 
8. บริหารโครงการพร้อมบ ารุงรักษา (36 เดือน) 
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แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             
1. จัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
2. วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งฮารด์แวร์/ซอฟท์แวร์พร้อม
อุปกรณ์ฯ 

          
  

      
      

3. ถ่ายโอนระบบสารสนเทศและขอ้มูล                         
4. ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน     

 
                  

5. ใช้งานระบบสารสนเทศ ให้บรกิารงานประกันสังคม อบรม 
สร้างเสริมทักษะประสบการณ ์

            
  

    
      

ปี 2565 
      

 
  

   บริหารโครงการพร้อมบ ารุงรักษา (12 เดือน)                         
ปี 2566                         

บริหารโครงการพร้อมบ ารุงรักษา (12 เดือน)             
ปี 2567                         

บริหารโครงการพร้อมบ ารุงรักษา (12 เดือน)             

งบประมาณ 
920,912,000 บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง 514,505,000 บาท   
ปี 2565  ขอตั้ง 135,469,000 บาท  
ปี 2566  ขอตั้ง 135,469,000 บาท   
ปี 2567  ขอตั้ง 135,469,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.11 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ  

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานประกันสังคม ได้ท าสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระดับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ตามสัญญาเลขที่ ซ 034/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 6,700 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดหัวเข็ม จ านวน 2,376 เครื่อง เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 2,049 เครื่อง เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,622 เครื่อง พร้อมด้วยระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและบัญชีผู้ใช้งาน ระบบตรวจสอบระบบป้องกันก าจัดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีจาก 
ผู้ประสงค์ร้าย ซึ่งมีอายุการใช้งาน 7 ปี โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ท าการติดตั้งและใช้งานอยู่ทุกหน่วยงาน
ทั่วประเทศ รวมทั้งความจ าเป็นของหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพ่ิมเติม
ส าหรับใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจนอกเหนือจากสัญญาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงาน 
แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
ให้ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาการใช้ระบบ Virtual Desktop Infrastructure โดยระบบดังกล่าวเป็น
การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดในระบบ “แบบศูนย์กลาง” ท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้ดูแล
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ง่ายและเร็วขึ้น และข้อมูลจะได้รับการดูแลปกป้องไม่ให้เกิดรั่วไหลไปยังผู้ไม่มี
สิทธิหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือนนั้น 

ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงต้องเตรียมการเพ่ือรองรับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่  
ที่มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอกับปริมาณเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมในการให้บริการงานประกันสังคม
กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ ทั้งนี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่ส านักงานประกันสังคม 
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน บางรายการไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต อีกท้ังอุปกรณ์เดิมยังมี 
ความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้และไม่คุ้มค่าท่ีจะท าการบ ารุงรักษา 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม ในการให้บริการงาน

ประกันสังคม 
2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่ายของ

ส านักงาน ประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบตรวจจับ ป้องกันการบุกรุกและกักกันเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบ
เครือข่าย ได้แก่ 

- ระบบตรวจสอบการมีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการ Authentication กับอุปกรณ์
เครือข่าย (Active Directory) 

- ระบบบริหารจัดการควบคุมการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายสื่อสาร (IP 
Management) และ (Desktop Management) 

- ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus software) 
3. เพ่ือจัดหาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคมทุกหน่วยงานทั่ว

ประเทศ 
4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การน าระบบ Virtual Desktop Infrastructure ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ของส านักงานประกันสังคม ให้สามารถให้บริการงานประกันสังคม แก่นายจ้างและผู้ประกันตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับ

นายจ้างและผู้ประกันตน 
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคม มีความเพียงพอต่อการใช้งานในการบริการงาน

ประกันสังคมกับนายจ้างและผู้ประกันตน 
3. ส านักงานประกันสังคม มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือบริการงานประกันสังคม ได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถลดความเสี่ยง ในการถูกโจมตีจากไวรัส และผู้ไม่ประสงค์สงค์ดี ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ระดับลูกข่าย และระบบเครือข่ายของส านักงานประกันสังคมได้ 
5. สามารถควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง เป็นไป

ตามแนวปฏิบัติและนโยบายของส านักงานประกันสังคม 
6. ท าให้การปฏิบัติงานภายในส านักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภายในส านักงานประกันสังคม และการให้บริการงานประกันสังคม  

กับนายจ้างและผู้ประกันตน 
8. นายจ้างและผู้ประกันตนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการจากส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย 
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมในการให้บริการงานประกันสังคม  

มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่ายของส านักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบ
ตรวจจับ ป้องกันการบุกรุกและกักกันเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบเครือข่าย บริหารจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคมได้ทุกหน่วยงาน 
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ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับความส าเร็จของการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97   

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการเสื่อมสภาพและหมดการรับประกันอะไหล่ตาม

สายการผลิต ซึ่งอาจท าให้ไม่มีผู้รับจ้างรายใดให้ความสนใจเข้ามาดูแลได้ เนื่องจากต้นทุนการให้บริการสูงขึ้นมาก 
2.อุปกรณ์ด้าน Security มีหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต ซึ่งไม่มีผู้รับจ้างรายใดสามารถเข้า

มาดูแลได้ และหาอุปกรณ์ทดแทนได้เลย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางและเมื่อน ามาใช้อาจต้องใช้เวลาในการ 
Migration ซึ่งผู้รับจ้างอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงในการดูแลค่อนข้างสูงและมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ค่าปรับและท าให้ไม่สนใจเข้ามาดูแลเช่นกัน 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ณ ส่วนกลาง 
5. ติดต้ังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่วประเทศ 
6. อบรม 
7. ใช้งานจริง 
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แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             

1. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพสัด ุ             

2. ส่งมอบครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการ ณ ส่วนกลาง พร้อมติดตั้งครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานท่ัวประเทศ 

            

3. อบรม             

4. ใช้งานจริง              

งบประมาณ 
489,751,390 บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง 489,751,390  บาท  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.12 

ชื่อโครงการ : โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพ่ือบริการงานประกันสังคม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นจะต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพ่ือบริการงานประกันสังคม

ส าหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีจ านวนสถานประกอบการของนายจ้าง 483,924 
แห่ง และมีจ านวนผู้ประกันตน 16,577,090 คน ที่จะต้องใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล โดยบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ านวน 6,592 คน ภายในหน่วยงานส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศ จ านวน 149 
หน่วยงาน มีการน าระบบงานสารสนเทศงานประกันสังคม ทั้งหมด 45 ระบบ เป็นเครื่องมือในการให้บริการ  
จากระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท าให้ส านักงานประกันสังคมมีภาระและปริมาณงานจ านวนมากที่ต้องท างาน
ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในช่วงเวลาการให้บริการที่จ ากัดในการประมวลผลข้อมูลการให้บริการระบบ
สารสนเทศต่างๆ ระหว่างส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศกับส านักงานใหญ่ นอกจากนี้หน่วยงานมีงานด้านสถิติ
ต่างๆ ซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องมีการประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ส าหรับปริมาณงานในการให้การ
บริการกับสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นทุกปี ส านักงานประกันสังคมจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส าหรับสนับสนุนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยส านักงานประกันสังคมเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ช 001/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม ช 001.1/2560  
ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 โครงการพัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ืองานประกันสังคม ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2563 และส านักงานประกันสังคม 
เช่าใช้ระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประกันสังคม ต่อสัญญาเดิมเป็น
ระยะเวลา 7 เดือน (มิถุนายน – ธันวาคม 2563) ตามสัญญาเลขที่ ช 008/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  
ซ่ึงสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้ว 
ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องไม่สามารถขาดช่วง
การใช้งานได้เพราะจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานประกันสังคม ต่องานการบริการ
ผู้ประกันตนจ านวน 16 ล้านคนเศษ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่น ต่อส านักงานประกันสังคม
โดยรวม และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงาน เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้  
ส านักงานประกันสังคมจึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเช่าใช้ระบบ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของส านักงานประกันสังคมให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน สามารถรองรับระบบงานการให้บริการภาคประชาขนที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตได้ 
2. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในระบบ ให้มีการใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับระบบการท างานที่ส านักงานประกันสังคมมีแผนจะปรับปรุงใหม่ในอนาคตภายใต้
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโครงข่ายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็วอย่างเป็นระบบ 

4. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถใช้งานกับระบบงานสารสนเทศของส านักงานประกันสังคมได้ 
และรองรับปริมาณการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม 
ที่ปรับเปลี่ยนจากระบบ Main Frame (Sapiens) เป็นระบบ Web Application ได้อย่างมีเสถียรภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

6. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือบริการงานประกันสังคม จากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส านักงานประกันสังคม ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นายจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในบริการงานประกันสังคมท่ีได้รับ 
2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม สามารถให้บริการงานประกันสังคม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพึงพอใจในระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ช่วยลดภาระและขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 
4. ส านักงานประกันสังคมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

5. ส านักงานประกันสังคมใช้ช่องทางรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานประกันสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7. สามารถให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งบริการงาน

ประกันสังคมเคลื่อนที่ 
8. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการผู้ประกันตน สถานประกอบการ 

และสถานพยาบาลโครงการประกันสังคมที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
9. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการในการปรับเปลี่ยนระบบงาน

ประกันสังคมจากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Main frame (Sapiens)  เป็น ระบบ Web Application 
 
 
 



 

56 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

เป้าหมาย 
เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายให้ครอบคลุม ส านักงานประกันสังคมทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพ่ือให้สามารถ

รองรับระบบงานการให้บริการภาคประชาขนที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพ่ิมเติมในอนาคตได้ จ านวน 149 หน่วยงาน  
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสื่อสัญญาณและอุปกรณ์รุ่นใหม่ซึ่งจะมีผลให้การรับส่งข้อมูลระหว่างส านักงาน
ประกันสังคมส านักงานใหญ่กับส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดและ
สาขา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน การตอบสนอง (Response Time) ที่รวดเร็วขึ้น ท าให้ส านักงานประกันสังคม
สามารถให้บริการกับประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
42 เดือน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับของการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (WAN Network) จ านวน 149 หน่วยงาน  
            ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Network Availability) 99%   

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
ส านักงานประกันสังคมไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลใช้งาน ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ หยุดชะงัก ขาด

ช่วงการใช้งาน ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานประกันสังคม ต่องานบริการนายจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่นของส านักงานประกันสังคมโดยรวม 
และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงาน เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 
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แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. ติดตั้งและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารขอ้มูล 
ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 64) 

            

ปี 2565             

ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลู 
ระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 65) 

            

ปี 2566             

ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลู  
ระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 66) 

            

ปี 2567             

ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมลู  
ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 67) 

            

งบประมาณ 
453,600,000 บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง  75,600,000  บาท   
ปี 2565  ขอตั้ง 151,200,000 บาท   
ปี 2566  ขอตั้ง 151,200,000 บาท   
ปี 2567  ขอตั้ง  75,600,000  บาท   
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.13 

ชื่อโครงการ : โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data center สู่ระบบ ISO 27001 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่ง
เดียวกันในลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ 
ไร้รอยต่อ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบ
ต่างๆ เพ่ือท าให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก เพื่อให้บริการแก่

ลูกค้าและใช้ส าหรับการด าเนินงาน ประกอบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน อีกทั้งส านักงานประกันสังคมยังเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดให้เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งต้องด าเนินการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2553 ส านักงานประกันสังคมในฐานะของหลักประกันของระบบการจ้างงานของประเทศไทย มีความจ าเป็นที่
จะต้องสร้างความมั่นใจแก่แรงงานที่ต้องการจะเข้ามาท างานในประเทศไทย และสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่
ประเทศสมาชิกว่าส านักงานประกันสังคมไทยมีระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐานสากล 

ดังนั้น ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศและปรับปรุงทักษะความรู้ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประกันสังคมให้เทียบเท่ากับระดับ
สากล จนได้ผ่านการรับรองประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีขอบเขตโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัย
ทางกายภาพ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Site) ซึ่งมีอายุ 3 ปี ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการด าเนินงานในส่วนของ
เครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมกระบวนการท างานมากขึ้น เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001:2013 ของการรับรองเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการตรวจติดตามและปรับปรุงระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความ
ประสงค์จะจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ISO/IEC 27001:2013 เพ่ือด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data center สู่ระบบ 
ISO 27001 

 
 
 
 



 

59 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีการ

พัฒนาปรับปรุงโดยสม่ าเสมอเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
2. เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความพร้อมใช้ (Availability) ในการให้บริการระบบสารสนเทศและมีการ

รักษาความลับ (Confidentiality) และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ภายใน และผู้รับบริการงบประมาณที่เหมาะสม 

3. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ขั้นตอนปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง 
4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการและผู้ที่ติดต่อกับส านักงานประกันสังคม 
5. เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส านักงานประกันสังคมผ่านการรับรองประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 27001:2013 โดยมีขอบเขตการรับรอง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบ
เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมได้รับประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001:2013 ส าหรับระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความ
ปลอดภัยทางกายภาพ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส านักงานประกันสังคม มีความรู้ ความสามารถด้านความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศทัดเทียมกับองค์กรต่าง ๆ ในระดับสากล 

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
ขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงโดยสม่ าเสมอ 

5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม มีความพร้อมใช้ (Availability) ในการให้บริการระบบ
สารสนเทศและมีการรักษาความลับ (Confidentiality) และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ที่ให้บริการแก่
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภายใน และผู้รับบริการ 

6. ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความเชื่อม่ันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย 
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ส านักงานประกันสังคม ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 (Re-certification Audit) 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ส านักงานประกันสังคม ผ่านการตรวจติดตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (Surveillance Audit) 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
43 เดือน 
 
 



 

60 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
1. การไม่แก้ไข สิ่งที่ไม่สอดคล้องระดับหลัก (Major Problem) 
2. การไม่ท าแผนและปฏิบัติตามแผนในการแก้ไขความไม่สอดคล้องระดับรอง (Minor Problem) 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและท่ีปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
5. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
6. ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
7. ด าเนินการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
8. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แก่คณะกรรมการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานประกันสังคม 
9. รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 (Certification Body) 
10. แก้ไขสิ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ที่ตรวจพบ 
11. ด าเนินการเตรียมรับการตรวจติดตามครั้งท่ี 1 
12. รับการตรวจติดตามครั้งที่ 1 (Surveillance Audit) 
13. ด าเนินการเตรียมรับการตรวจติดตามครั้งท่ี 2 
14. รับการตรวจติดตามครั้งที่ 2 (Surveillance Audit) 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2562             

1. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพสัด ุ             

2. ทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกีย่วข้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

            

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความมัน่คง
ปลอดภัย 

            

ปี 2563             

1. จัดท าแผนการจดัการความเสี่ยง             

2. จัดฝึกอบรม             

3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

            

4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

5. รับการตรวจจากผูต้รวจสอบรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 
(Certification Body) 

            

6. แก้ไขสิ่งไมส่อดคล้องที่ตรวจพบ             

7. ทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

            

8. ประเมินความเสี่ยงด้านความมัน่คง
ปลอดภัย 

            

ปี 2564             

1. จัดท าแผนการจดัการความเสี่ยง             

2. จัดฝึกอบรม             

3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 
 

            



 

62 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. รับการตรวจติดตามครั้งท่ี 1             

6. แก้ไขสิ่งไมส่อดคล้องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจตดิตามครั้งที่ 1 

            

7. ทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกีย่วข้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

            

8. ประเมินความเสี่ยงด้านความมัน่คง
ปลอดภัย 

            

ปี 2565             

1. จัดท าแผนการจดัการความเสี่ยง             

2. จัดฝึกอบรม             

3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

            

4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

5. รับการตรวจติดตามครั้งท่ี 2             

6. แก้ไขสิ่งไมส่อดคล้องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจตดิตามครั้งที่ 2 

            

งบประมาณ 
2,750,000  บาท 
ปี 2562  ขอตั้ง   165,000  บาท 
ปี 2563  ขอตั้ง 1,705,000  บาท   
ปี 2564  ขอตั้ง    467,500 บาท   
ปี 2565  ขอตั้ง    412,500 บาท    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

 



 

63 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.14 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์  
(SSO Security Operation Center) 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกท่ีทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว

ก าหนดให้การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพ่ือสร้างศักยภาพในการป้องกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทาง
สารสนเทศของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ และ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศมีหน้าที่ป้องกัน รับมือและลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของ
นายกรัฐมนตรีที่น าเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการให้
พัฒนาโครงสร้างองค์กรในภาครัฐ เพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือเสริมสร้างความ
ไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ 

ปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ านวนมาก การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหัวใจส าคัญ ในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม ที่จะ
ละเลยไปไม่ได้ ด้วยความส าคัญของระบบสารสนเทศท่ีนับวันจะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น และการโจมตีระบบสารสนเทศ 
ที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนขึ้น ท าให้ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นต้องใส่ใจทางด้านการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของส านักงานประกันสังคมถูกโจรกรรมโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 
รวมถึงป้องกันการเกิด Downtime ขึ้นในระบบสารสนเทศ อันจะน ามาซึ่งความเสียหายทางระบบสารสนเทศ  
ท าให้ส านักงานประกันสังคมสูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 

 
 
 



 

64 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ส านักงานประกันสังคมได้มีการติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Firewall ,NG-IPS ,Advance Threat Protection, Web 
Application Firewall Secure Web Gateway ,Web Service Gateway ,Email Protection และEndpoint 
Protection แตก่็อาจจะมีการโจมตีหลุดรอดเข้ามาโดยที่ผู้ดูแลระบบไม่ทราบว่าเกิดการโจมตีขึ้น 

ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ (Security Operation Center - SOC) เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังและรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของทีม CSIRT (Computer Security Incident 
Response Team) โดย SOC จะช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายของตนได้
อย่างครอบคลุม และสามารถระบุถึงเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า รวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์
นั้นได้ทันท่วงที นอกจากนี้ SOC ยังสามารถท าหน้าที่อ่ืน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การตรวจสอบหาช่องโหว่
ในระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ซึ่งการจัดตั้ง SOC ควรประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ 
ดังนี้ 

1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ SOC จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในโครงสร้างและสถาปัตยกรรมระบบ แผนผัง
โครงสร้างเครือข่าย (network diagram) และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการจัดท าบัญชีทรัพย์สิน
สารสนเทศที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์โจมตีที่เกิดข้ึน รวมถึง
ตรวจสอบช่องโหว่ในระบบได้อย่างถูกต้อง 

2. อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน Security Information and Event Management (SIEM)  
เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ มีหน้าที่ตรวจจับและยับยั้ง
การโจมตีที่เกิดขึ้นให้ได้มากท่ีสุด ด้วยแนวคิดในการน าข้อมูลทางด้านความปลอดภัยจากอุปกรณ์ทั้งหมด  
มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลในระบบเครือข่าย เพ่ือตรวจหาการโจมตีต่าง ๆ ที่อาจหลุดรอดมาจากอุปกรณ์รักษา
ความมั่นคงปลอดภัยแต่ละชนิดมาได้ โดยการท า Correlation เพ่ือค้นหาพฤติกรรมการโจมตีระบบเครือข่ายที่
ก าลังเกิดขึ้นและท าการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบแบบ Real-Time เพ่ือยับยั้งเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมี
การสรุปข้อมูลทางด้านความปลอดภัยทั้งหมดเพ่ือสร้างรายงาน ส าหรับใช้ได้ทั้งการตรวจสอบตาม Compliance 
และการวางแผนในการเสริมความปลอดภัยให้ระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม และทางผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้มีรายงานการวางแผนปรับปรุงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารนเทศ โดยในรายงานฉบับดังกล่าวมีการระบุความเสี่ยง ด้านการตรวจจับการโจมตีจากผู้บุกรุก ว่าทาง
ส านักงานประกันสังคมยังขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ร่วมกับผลจากการตรวจจับจากอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ Real Time  
จึงควรพิจารณาติดตั้งระบบ Security Information and Event Management (SIEM)  และควรพิจารณาติดตั้ง
เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องมือค้นหาทรัพย์สินสารสนเทศ (asset discovery) เครื่องมือบริหาร
จัดการช่องโหว่ (Vulnerability Management) เครื่องมือตรวจจับภัยคุกคาม (intrusion detection) และ
เครื่องมือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม (threat Intelligence) เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส านักงานประกันสังคม จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (SSO Security 
Operation Center) เพ่ือให้สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายได้อย่างครอบคลุม และ
สามารถระบุถึงเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า รวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ทันท่วงที ทั้งนี้
เพ่ือความต่อเนื่องในปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของส านักงานประกันสังคม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
3. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
4. ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของส านักงานประกันสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานประกันสังคมสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานประกันสังคมสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพ่ือหาสาเหตุของภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
4. ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของส านักงานประกันสังคม 
5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมาย 
ระบบสารสนเทศทั้งหมดของส านักงานประกันสังคม มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกทางไซเบอร์ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
48 เดือน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับความส าเร็จของการเฝ้าระวังและแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
การรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายอาจเกิดความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ผิดปกติได้ไม่ทันท่วงที และเกิดผลกระทบในการโจมตีต่อระบบสารสนเทศฯ ที่กว้างขึ้น และร้ายแรงมากขึ้น 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. ติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ อบรม และใช้งานจริง 
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แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. ปรับปรุงสถานท่ีพร้อมติดตั้งระบบ             

ปี 2565             

บริหารศูนย์ปฏิบตัิการไซเบอร ์             

ปี 2566             

บริหารศูนย์ปฏิบตัิการไซเบอร ์             

ปี 2567             

บริหารศูนย์ปฏิบตัิการไซเบอร ์             

งบประมาณ 
240,000,000  บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง  211,200,000 บาท 
ปี 2565  ขอตั้ง     9,600,000  บาท   
ปี 2566  ขอตั้ง     9,600,000  บาท   
ปี 2567  ขอตั้ง     9,600,000  บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.15 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM)   
จ านวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกท่ีทุกเวลา 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานประกันสังคม มีภารกิจหลัก คือ การบริหารงานกองทุนเงินทดแทน และการบริหารกองทุน

ประกันสังคม ให้มปีระสิทธิภาพ รวมถึงการบริการผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างท่ัวประเทศ ด้วยการบริการที่
ทันสมัย รองรับบริการ e – Self Service ส านักงานประกันสังคม ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับต้นๆ ที่มีการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ซ่ึงระบบสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของการให้บริการข้อมูล 
เริ่มจากกระบวนการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้รับบริการ ซึ่งการบริการข้อมูล
ที่ดีมีประสิทธิภาพ นั้น จ าเป็นจะต้องมีระบบการประมวลผลข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประมวลผล
ข้อมูล อันส่งผลต่อภาพลักษณ์การบริการขององค์กรเสียหายอีกด้วย 

ส านักงานประกันสังคม มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งเชื่อมโยงกัน
จ านวนมาก อยู่ในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลให้แก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ  
โดยท างานต่อเนื่องตลอดเวลา อีกทั้งยังมีอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) สนับสนุนให้กับระบบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบท าความเย็น ซึ่งระบบดังกล่าว ถือเป็นความส าคัญ 
และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความ
ร้อนสูงมากแก่ตัวอุปกรณ์เอง หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ การเพ่ิมระดับ
อุณหภูมิมากไปหรือน้อยไป จะท าให้เกิดความชื้นขึ้นมาภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์ลดลงจนถึงขั้นเสียหายได้ และระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือ
เป็นปัจจัยส าคัญไม่ต่างกัน เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นระบบขนาดใหญ่ จึงจ าเป็นต้องใช้ก าลังไฟฟ้าจ านวน
มาก เพื่อให้เพียงพอในขณะที่มีการใช้งาน ณ จุดสูงสุด (Max Load) รวมถึงจะต้องมีการค านวณค่าก าลังไฟฟ้าที่
ต้องใช้ส าหรับการส ารองไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งาน ในขณะที่ไฟจากการไฟฟ้าภายนอกขัดข้อง เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงในการหยุดชะงักของระบบอีกด้วย ปัจจุบันห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพ่ิมข้ึนจ านวนมาก โดยเพ่ิมตามจ านวนระบบที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการให้บริการลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตนทั่ว
ประเทศ การบริหารจัดการระบบอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ (Facility) ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data 
Center) จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากการใช้งานภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ยังขาดระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ขาดการท้าทายในการพัฒนาปรับปรุงให้เทียบทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย หากปล่อยละเลย 
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อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของระบบด้อยลง รวมถึงเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบท าให้ระบบ
หยุดชะงักได้ อาทิ ผลกระทบจากปริมาณการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีปริมาณมากเกินกว่าที่ระบบสนับสนุน
จะรองรับได้ การเกิดจุดร้อน (Hot Spot) ในบริเวณท่ีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แออัดมากเกินไป เนื่องจากมีการระบาย
ความร้อนไม่เพียงพอ ระบบท าความเย็นพยายามท างานหนักข้ึน เพ่ือให้ประสิทธิภาพความเย็นเพิ่มขึ้นแก่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแนวทางการแก้ไขสามารถน าค่าไปวิเคราะห์ และปรับทิศทางของการกระจายลมจากระบบท า
ความเย็นให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงช่วยประเมินความผิดปกติของอุปกรณ์ ทั้งการเกิดความชื้น และ
ความเย็นของอุณหภูมิที่ไม่สัมพันธ์กัน ส่งผลให้อายุในการใช้งานของตัวอุปกรณ์ลดลง และเสียหายในที่สุด รวมถึง
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย อีกท้ังต าแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ภายในตู้ Rack สามารถน าค่าแรงดันทาง
ไฟฟ้าไปวิเคราะห์ หาอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกินก าหนดภายในตู้ได้ เพื่อป้องกันการเกิด Over load ส่งผลให้
ระบบหยุดการท างานทั้งระบบ ทั้งนี้ สามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ Data Center ได้อย่าง
เหมาะสมแล้ว อุปกรณ์มีความเย็นทั่วถึงทุกอุปกรณ์ ระบบท าความเย็นมีการท างานที่น้อยลง ส่งผลให้มีการ
ประหยัดพลังงานมากข้ึน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ตามมาตรฐาน (Uptime Institute ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) มุ่งเน้นท าให้ระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความแข็งแรง สามารถป้องกันความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการใช้งานได้ โดยมุ่งไปที่ระบบบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของระบบ ลดการใช้
พลังงานของอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) ที่ไม่เกิดประโยชน์ จึงเห็นควรจะต้องมีระบบบริหาร
จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM) ที่ดี เพ่ือให้ส านักงาน
ประกันสังคม เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เข้าใกล้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่ า (Green Data Center) โดยสามารถ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ที่แข็งแรง ระบบคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการท างานของศูนย์คอมพิวเตอร์
อย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ดี ในการให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงจ าเป็นต้องจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM) 
ส าหรับติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (นนทบุรี) และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (ระยอง) เพ่ือให้หน้าที่ส าคัญของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือห้องประมวลผลข้อมูล 
แต่เป็นการรักษาเสถียรภาพของระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม ให้สามารถบริการข้อมูลแก่ ลูกจ้าง 
นายจ้าง ผู้ประกันตนทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเทียบทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : 

DCIM) พร้อมติดตั้งจ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (นนทบุรี) ส านักงาน
ประกันสังคม ส าหรับท างานร่วมกับอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) เดิม อาทิเช่น ระบบปรับ
อากาศควบคุมความชื้น ระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ฯลฯ 

2. เพ่ือจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : 
DCIM) พร้อมติดตั้งจ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (ระยอง) 
ส านักงานประกันสังคม ส าหรับท างานร่วมกับอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) เดิม อาทิเช่น 
ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบแสดงผล
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Snapsence) 

3. เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่ าเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Data Center) 
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4. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้บริการข้อมูลประกันสังคม 
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณท์ี่ดีให้แก่องค์กร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM) พร้อมใช้งาน 
2. สามารถเพ่ิมศักยภาพของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เพ่ิมมากข้ึน และสามารถใช้งานได้

อย่างคุ้มค่า 
3. ส านักงานประกันสังคม มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานต่ าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Data 

Center)  
4. สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ในระดับ ตู้ Rack สามารถ

ปรับเปลี่ยนโยกย้ายอุปกรณ์ภายในตู้ได้สะดวกมากข้ึน 
5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ให้กระจายการใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเตือนและแสดงผลสถานะการท างานของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือช่วยในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีจ าเป็น 

6. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เทียบเท่าระดับ Tier III ตามมาตรฐาน 
Uptime Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือยกระดับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของส านักงานประกันสังคม 

7. สามารถเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ตัวอย่างที่มีระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) ที่เพียงพอ
รองรับการใช้งานตามมาตรฐานสากล 

8. สามารถบริหารจัดการระบบท าความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ประหยัดพลังงานในการท า
ความเย็นมากข้ึน 

9. เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย มีความเชื่อมั่นในการให้บริการมากขึ้น อีกท้ังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 

เป้าหมาย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้

กระจายการใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเตือน และแสดงผลสถานะการท างานของศูนย์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือช่วยในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีจ าเป็น เพ่ือการวิเคราะห์ และน ามาปรับเพ่ิมศักยภาพ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้น 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : จ านวนชั่วโมงของการแสดงผลของข้อมูลของอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และน าไปวิเคราะห์  
            ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
1. ส านักงานประกันสังคม มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งเชื่อมโยงกัน

จ านวนมาก อยู่ในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมในเรื่องของการ
ควบคมุอุณหภูมิ การเพ่ิมระดับอุณหภูมิมากไปหรือน้อยไป จะท าให้เกิดความชื้นขึ้นมาภายในห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Data Center) ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์ลดลงจนถึงขั้นเสียหายได้ 

2. เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ยังขาดอุปกรณ์และระบบส าหรับการบริหารจัดการศูนย์
คอมพิวเตอร์ กรณีเกิดเหตุขัดข้องภายในศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่มีระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนเหตุการณ์
ฉุกเฉนิ รวมถึงแสดงผลสถานะการท างานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
ได้อย่างทันท่วงที  

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคมยังขาดระบบแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Power usage effectiveness : PUE) จึงท าให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็นต่อ
การใช้งานของศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ดีต่อการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่ า 
(Green Data Center)  

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. จัดท าแผนการด าเนินการในการติดต้ังระบบ  
5. ติดตั้งระบบ 
6. ทดสอบการท างาน 
7. จัดอบรมการใช้งาน 
8. ใช้งานจริง 
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แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. จัดท าแผนในการด าเนินงานโครงการ             

3. งานติดตั้งบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center 
Infrastructure Management : DCIM) 

            

4.งานท าความสะอาดพื้นท่ีหลังการติดตั้งอุปกรณ ์             

5. งานจัดท าเอกสาร             

6.ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
40,000,000  บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง  40,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.16 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ       

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานประกันสังคมจัดระบบบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน โดยมีสถานพยาบาล  

ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ โดยส านักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่
สถานพยาบาลด้วยวิธีเหมาจ่าย และจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เพ่ิมให้แก่สถานพยาบาลนอกจากอัตราเหมาจ่าย
ส าหรับสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์กรณีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 
 ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตราที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด ปัจจุบันส านักงานประกันสังคม  ยังมิได้มี
ระบบเพ่ือรองรับการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ จึงเห็นควรต้องมีการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายผ่านระบบการ
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH เพ่ือให้สามารถประมวลผลจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่
สถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราทีส่ านักงานประกันสังคม
ก าหนด ตลอดจนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพภายใน
การบริหารระบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ และพัฒนาด้านระบบบริการทางการแพทย์ของส านักงาน
ประกันสังคมต่อไป 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้มีระบบรับ – ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการผ่าตัด 
แบบวันเดียวกลับ 

2. เพ่ือให้การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องและมีความรวดเร็ว 
3. เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งให้

ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือให้การประมวลผลเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน         

ให้แก่สถานพยาบาล 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานประกันสังคมมีระบบในการประมวลผลเพื่อจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

2. สถานพยาบาลได้รับค่าบริการทางการแพทย์รวดเร็ว และเหมาะสมตามภาระงาน 
3. มีข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์งานด้านบริการ  

ทางการแพทย์ เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    
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เป้าหมาย 
1. การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
2. เป็นข้อมูลทางสถิติประกอบการด าเนินการพัฒนาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของ

ส านักงานประกันสังคม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

9 เดือน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 

หากไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ ส านักงานประกันสังคมจะไม่มีระบบในการเบิกจ่ายการเงินให้แก่
ผู้ประกันตนที่ไปรักษาตามสถานพยาบาล 
กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   

1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. พัฒนาระบบ 
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
6. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             
2. พัฒนาระบบ             
3. ติดตั้งและทดสอบระบบ             
4. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
500,000  บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง  500,000  บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

74 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.17 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue)       

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานประกันสังคมให้การคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนทั้งในส่วนที่เป็นลูกจ้าง 

ในสถานประกอบการ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนอิสระตามมาตรา 40 รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 15 ล้านคน รวมถึงการท าธุรกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการประกันสังคม อาทิ
เช่น สถานพยาบาล ธนาคาร เป็นต้น  ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการของผู้ประกันตนในปี 2560 จ านวน 40.3 ล้านครั้ง 
(ท่ีมา สถิติการให้บริการส านักงานประกันสังคม) ซึ่งถือว่าปริมาณงานค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับสัดส่วนของบุคลากร
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส านักงานที่เป็นหน่วยให้บริการในส่วนกรุงเทพมหานครพ้ืนที่และส่วนภูมิภาค จึงมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะท ามาสนับสนุน ที่จะน ามาตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและรองรับปริมาณของจ านวนผู้ประกันตนที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ถึงแม้ส านักงานประกันสังคม  
จะพัฒนาระบบ e-Self Service ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการไปใช้ช่องทางดังกล่าวก็ตาม การบริการที่ยังไม่ครอบคลุม  
e Self Service และผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางดังกล่าว ยังมีความจ าเป็นต้องเดินมาติดต่องานส านักงาน 
คาดการประมาณร้อยละ 50 หรือประมาณ 20 ล้านครั้งต่อปี จึงมคีวามจ าเป็นในการให้บริการ ณ หน่วยบริการ
ของส านักงานประกันสังคม จึงได้เสนอโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) โดยมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการส าหรับนายจ้าง/ผู้ประกันตนที่เข้ามาติดต่อ ณ ส านักงานประกันสังคม ให้มีเครื่องมือ
ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีระบบในการสนับสนุนการให้บริการให้เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้มีระบบที่สามารถจองคิวเพ่ือรับบริการผ่าน Internet 
3. เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการให้บริการให้แต่ละหน่วยบริการมีมาตรฐานการให้บริการที่ใกล้เคียง

กันและเป็นไปตาม พรบ.อ านวยความสะดวกฯ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานประกันสังคมมีระบบสนับสนุนการให้บริการ และสามารถน าข้อมูลการให้บริการมาวิเคราะห์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ     
 
 
 



 

75 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

เป้าหมาย 
1. มีระบบสนับสนุนการให้บริการรองรับการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
2. มีระบบรองรับการอ านวยความสะดวกผู้มารับบริการเพ่ือสนับสนุนการให้บริการให้เป็นธรรม โปร่งใส  

ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรองรับการจองคิวเพื่อรับบริการผ่าน Internet 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
14 เดือน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพท์ : ติดตั้งระบบสนับสนุนการให้บริการ  (Queue) ที่ก าหนด มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการงานของส านักงานประกันสังคม แก่นายจ้าง/ผู้ประกันตน และ

ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ ณ ส านักงานประกันสังคม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทีท่ันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อส านักงานประกันสังคม 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพ่ือบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 
5. ติดต้ังระบบสนับสนุนการให้บริการ ณ จุดที่ก าหนด 
6. ทดสอบ 
7. ใช้งานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2564             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
2. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด             
3. ติดตั้งระบบสนับสนุนการให้บรกิาร ณ จุดที่ก าหนด              

ปี 2565             
1. ทดสอบ              
2. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
56,254,500  บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง  56,254,500 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.18 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       

อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดและประมาณการของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 แผนปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563 - 2565 

โครงการที่ 4.19 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายบริการทางการแพทย์ กรณีรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่       

อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดและประมาณการของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


