แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565
ฉบับทบทวน ปี 2565

สำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
1.1 โครงการจัดทาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง ของผู้ประกันตนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) กองทุนประกันสังคม
1.2 โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application
1.3 โครงการ E-compensate พัฒนาระบบแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง
และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
4.1 โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
4.2 โครงการดาเนินการจัดทามาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001
4.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของสานักงานประกันสังคม
4.4 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.5 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์บริการตามภารกิจของกองทุนเงินทดแทน
4.6 โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application
4.7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.8 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน
4.9 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน
4.10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ
4.11 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565
4.12 โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม
4.13 โครงการจัดชื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม
4.14 โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม
4.15 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม
4.16 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management :
DCIM) จานวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน
4.17 โครงการเช่าระบบโครงข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม
4.18 โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม
4.19 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ SSO Security
Operation Center
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4.20 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบสารสนเทศ
4.21 โครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน
4.22 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue)
4.23 โครงการพัฒนา ITIL และแผนการดาเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT - BCP
(IT Business Continuity Plan)
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บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานประกันสังคมจาเป็นที่จะต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และกระบวนงาน
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สานักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงขอนาเสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน ปี 2565 ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
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จากยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน
ปี 2565 ดังกล่าว สานักงานประกันสังคม โดยสานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 โดยมีเป้าประสงค์
ดังนี้
1. นายจ้างและผู้ประกันตน มีช่องทางติดต่อสานักงานฯ เพื่อดาเนินการทาธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีรูปแบบทันสมัย
สะดวกสบาย ด้วยการเชื่อมโยงบริการผ่านอุปกรณ์และระบบแบบ web-based และได้รับทราบข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางที่ทันสมัย มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการทาธุรกรรม
2. สานักงานประกันสังคม มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เพื่อการให้บริการที่มีความมั่นคง ทันสมัย ถูกต้อง
สมบูรณ์ มีความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้รับบทวิเคราะห์ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและสถานการณ์ต่าง ๆ เชิงลึกเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น การคาดการณ์สถานะในอนาคตของกองทุนต่าง ๆ หรือแนวโน้มความต้องการ
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน นอกจากนี้นายจ้างและผู้ประกันตน สามารถจัดการเลือกสิทธิประโยชน์
ที่ตรงความต้องการและสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนได้
รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองทั้ งภายในและภายนอกส านั ก งานประกั น สั งคมอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
สานักงานประกันสังคม โดยสานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางแผนการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
สานักงานประกันสังคมซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาและตอบสนองตรงสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการทบทวนแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสั งคม (พ.ศ. 2563-2565) เป็นแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 ดังนี้
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานประกันสังคม
(พ.ศ. 2563 - 2565)

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิ
ประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
จำนวน 1 โครงกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิ
ประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
จำนวน 3 โครงกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และ
เครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
จำนวน 16 โครงกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และ
เครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
จำนวน 29 โครงกำร
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ส านั ก งานประกั น สั งคม โดยส านั ก บริห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2563 - 2565) โครงการทั้งหมด 17 โครงการ
โครงการที่จัดทาสัญญาแล้ว จานวน 10 โครงการ
1. โครงการจั ด ท าระบบการเบิ ก จ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนด้ ว ยตนเอง ของผู้ ป ระกั น ตนผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) กองทุนประกันสังคม
2. โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม
3. โครงการจัดชื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
4. โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม
5. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ
7. โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม
8. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ SSO Security
Operation Center
9. โครงการจั ดหาระบบบริ หารจั ดการศู นย์ คอมพิ วเตอร์ (Data Center Infrastructure Management :
DCIM) จานวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน
10. โครงการเช่าระบบโครงข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม
โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 3 โครงการ
1. โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบสารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue)
โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ จานวน 1 โครงการ
1. โครงการพัฒนา ITIL และแผนการดาเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT - BCP
(IT Business Continuity Plan)
โครงการที่ขอยกเลิก จานวน 2 โครงการ
1. โครงการจัดหาระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน
2. โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

3

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

สานั กงานประกันสังคม โดยส านักบริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการที่จะดาเนินการเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศของส านั กงานประกันสั งคม ที่ ตอบสนองการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักงานประกันสั งคม
ที่ ให้ บ ริ ก ารนายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง และผู้ ป ระกั น ตน รวมทั้ ง ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ จึ งได้ ท บทวนแผนปฏิ บั ติ การ
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของส านักงานประกันสั งคม (พ.ศ. 2563-2565) จากแผนปฎิ บัติ การฯ
ดังกล่าว โดยขอเพิ่มโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
ฉบับทบทวน ปี 2565 บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานประกันสังคม
โครงการที่ได้รับงบประมาณและดาเนินการตั้งแต่ ปี 2563 ซึ่งได้ปรากฏในแผนปฎิบัติราชการสานั กงาน
ประกั น สั งคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบั บ ทบทวน ปี 2565 แต่ ยั ง ไม่ ได้ ป รากฏในแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม (พ.ศ. 2564-2565) จานวน 8 โครงการ
1. โครงการดาเนินการจัดทามาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001
2. โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของสานักงานประกันสังคม
4. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรม ในรูปแบบ Web Application
5. โครงการ E-compensate พัฒนาระบบแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7. โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน
8. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน
โครงการที่พัฒนาขึ้นใหม่ระหว่างปี 2564 และปี 2565 ซึ่งมีโครงการ ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน ปี 2565 จานวน 4 โครงการ
1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์บริการตามภารกิจของกองทุนเงินทดแทน
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. โครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โดยมีการออกแบบระบบงานตามโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ที่เป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้

5

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

กรอบ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
1.โครงการจัดทาระบบการเบิกจ่าย
30,0-,-000
30,000,000
39,100,000
69,100,000
ประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-self service) กองทุนประกันสังคม
2.โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิ
11,960,000
11,960,000
ประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ
Web Application
3.โครงการ E-compensate พัฒนาระบบ 6,400,000
6,400,000
แจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
ชื่อโครงการ

2563

รวมกรอบงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 18,360,000

2564

30,000,000

2565

39,100,000
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หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 025/2564
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

ดาเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 071/2564
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
วงเงิน 11,960,000 บาท
ดาเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 125/2562
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562
วงเงิน 6,400,000 บาท

87,460,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
1.โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้า
49,925,000
49,925,000
99,850,000 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
วงเงิน 99,850,000 บาท
องค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2.โครงการดาเนินการจัดทามาตรฐาน
1,705,000
467,500
412,500
2,750,000 ดาเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 130/2562
ห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
3.โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
Enterprise Architecture (EA)
ของสานักงานประกันสังคม
4.โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

5.โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัล
เพื่อรวมศูนย์บริการตามภารกิจของ
กองทุนเงินทดแทน
6.โครงการปรับเปลี่ยนระบบงาน
ประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application

9,800,000

-

-

-

285,000,000

9,450,000

26,047,070

104,188,280

120,000,000

445,000,000

9,800,000
9,450,000

130,235,350
850,000,000

ปี 2562 ใช้เงิน 165,000 บาท
ดาเนินการแล้วตาม สัญญา
เลขที่ จ 114/2563
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563
วงเงิน 9,800,000 บาท
อยู่ระหว่างการพิจารณา
งบประมาณ ผูกพัน 24 เดือน
วงเงิน 9,450,000 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 3,937,500 บาท
ปี 2566 ขอตั้ง 4,725,000 บาท
ปี 2567 ขอตั้ง 787,500 บาท
อยู่ระหว่างการพิจารณา CIO
กระทรวง (สานักงานกองทุน
เงินทดแทน) ใช้งบประมาณ
กองทุนเงินทดแทน
โครงการผูกพัน 24 เดือน
(ปี 2563-2565)
วงเงิน 850,000,000 บาท
ปี 2561 จัดสรร
453,000,000 บาท
ปี 2562 ไม่ขอตั้ง (กันเงินปี 61
มาดาเนินการในปี 62)
ปี 2563 ไม่ขอตั้ง (กันเงินปี 61
มาดาเนินการในปี 63)
ปี 2564 จัดสรร
120,000,000 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง
445,000,000 บาท

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

2563

2564

2565

7.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,031,970

-

-

กรอบ
งบประมาณ
3,031,970

8.โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการลงทุน

4,173,000

-

-

4,173,000

9.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การ 15,000,000
ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน
10.โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมระบบบริหารจัดการ
11.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565
12.โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย
สื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม
13.โครงการจัดชื้อระบบประชุมทางไกล
(Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม
14.โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล
แบบ Web Service เดิม
15.โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม
16.โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center
Infrastructure Management : DCIM)
จานวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน
17.โครงการเช่าระบบโครงข่ายระบบสื่อ
สัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานประกันสังคม

-

-

15,000,000

-

179,300,275

ชื่อโครงการ

18.โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม

--

179,300,275
-

161,540,400

161,540,400

83,200,000

-

83,200,000

60,900,000

-

60,900,000

59,556,000

-

59,556,000

178,289,000

-

178,289,000

39,700,000

-

39,700,000

51,000,000

-

51,000,000

74,850,000

149,700,000

449,100,000
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หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ ซ 009/2563
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
วงเงิน 3,031,970 บาท
ดาเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 105/2563
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
วงเงิน 4,173,000 บาท
อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้ดจ้าง และ
ขอกันเงินงบประมาณถึง
เดือนธันวาคม 2564
ดาเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ ซ 013/2564
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
อยู่ระหว่างการพิจารณา
งบประมาณ
ดาเนินการแล้วตาม
สัญญาเลขที่ ซ 004/2564
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
ดาเนินการแล้วตาม
สัญญาเลขที่ ซ 005/2564
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
ดาเนินการแล้วตาม
สัญญาเลขที่ ซ 003/2564
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
ดาเนินการแล้วตาม
สัญญาเลขที่ ซ 002/2564
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
ดาเนินการแล้วตาม
สัญญาเลขที่ ซ 001/2564
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
วงเงิน 39,700,000 บาท
ดาเนินการแล้วตาม
สัญญาเลขที่ ช 019/2563
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ผูกพันสัญญา 6 เดือน
(ม.ค. 64 – มิ.ย. 64)
วงเงิน 51,000,000 บาท
ดาเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ ช 007/2564 ลงวันที่
26 มีนาคม 2564
(เม.ย. 64 – มิ.ย. 67)
วงเงิน 449,100,000 บาท
ปี 2564 จัดสรร
75,600,000 บาท (ก.ค. - ธ.ค. 64)
ปี 2565 ขอตั้ง 148,950,000 บาท
(ใช้เงินคงเหลือจากปี 2564
จานวน 750,000 บาท)
ปี 2566 ขอตั้ง 149,700,000 บาท
ปี 2567 ขอตั้ง 74,850,000 บาท
(ม.ค. - มิ.ย. 67)

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565
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ชื่อโครงการ

2563

19.โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
SSO Security Operation Center

-

210,114,000

10,761,000

กรอบ
งบประมาณ
237,500,000

20.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของระบบสารสนเทศ

-

160,129,500

139,343,100

299,472,600

50,369,000

50,369,000

-

56,254,500

ได้รับงบประมาณจัดสรร
วงเงิน 56,254,500 บาท

18,250,000

24,500,000

อยู่ระหว่างการพิจารณา
งบประมาณ ผูกพัน 12 เดือน
วงเงิน 24,500,000 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 18,250,000 บาท
ปี 2566 ขอตั้ง 6,250,000 บาท

2564

-

2565

21.โครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน
22.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ให้บริการ (Queue)
23.โครงการพัฒนา ITIL และแผนการ
ดาเนินงานต่อเนื่องของระบบงาน
สารสนเทศ IT - BCP (IT Business
Continuity Plan)
รวมกรอบงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 318,709,970

1,349,732,845

1,138,939,280

3045,522,095

รวมกรอบงบประมาณทั้งหมด 337,069,970

1,379,732,845

1,178,039,280

3,132,982,095

56,254,500
-

หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตาม
สัญญาเลขที่ ซ 009/2564
ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
จานวน 237,500,000 บาท
(เม.ย. 64 -ก.ย.67)
ปี 64 จัดสรร 210,114,000 บาท
(เม.ย. - ธ.ค. 64)
ปี 65 ขอตั้ง 10,761,000 บาท
ปี 66 ขอตั้ง 9,500,000 บาท
ปี 67 ขอตั้ง 7,125,000 บาท
(ม.ค. – ก.ย. 67)
ได้รับงบประมาณจัดสรร
ผูกพัน 10 เดือน
วงเงิน 299,472,600 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 160,129,500 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 139,343,100 บาท
อยู่ระหว่างการพิจารณา
งบประมาณ
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 มุ่งเน้นพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
1. ระบบเครือข่ายทันสมัยและปลอดภัย
2. การบริหารทรัพยากรมั่นคง
3. เชื่อมโยงบริการผ่าน web-based สร้างคลังข้อมูลนาไปสู่การวิเคราะห์
4. โครงสร้างพื้นฐานตอบสนองงานปัจจุบันและอนาคต
สรุปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
Pain points
ประโยชน์ฝ่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/
ประโยชน์ฝ่ายสานักงานประกันสังคม
ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ
 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลของระบบงาน  เพิ่มช่องทางให้ผู้ติดต่อสามารถ
 ระบบมีความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มเติมหรือ
หลักไม่ทันสมัย
ดาเนินการได้สะดวกรวดเร็ว
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
 ต้องติดต่อธุรกรรมทีส่ านักงานฯ
 เชื่อมโยงบริการผ่าน
 มีฐานข้อมูลที่มั่นคงและทันสมัย
เท่านั้น
web-based
 เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ขาดช่องทางการสื่อสารในรูปแบบที่  ได้รับทราบข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันผ่าน
สะดวกและทันสมัย
ช่องทางที่ทันสมัย
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
Pain points
ประโยชน์ฝ่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/
ประโยชน์ฝ่ายสานักงานประกันสังคม
ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ
 ทรัพยากรด้าน IT จากัด บาง
 ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตรงความ
 องค์กรมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์
ระบบงานเกิดความล่าช้า
ต้องการ
เพียงพอต่อการให้บริการในอนาคต
 ขาดกระบวนการและเครื่องมือใน  ได้รับประโยชน์ดอกผลสูงจากเงินที่  องค์กรสามารถวางแผนดาเนินงานด้าน
การบูรณาการข้อมูล
ส่งเข้ากองทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ชัดเจน ไม่หยุดชะงัก
 หน่วยงานภาครัฐโดนภัยคุกคาม
 มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการ
ทางไซเบอร์มากและซับซ้อนขึ้น
ทาธุรกรรม
 ศูนย์ข้อมูลมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ปลอดภัยจากการคุกคาม
 กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก
ทางไซเบอร์
ต้องการเครื่องมือช่วยบริหารการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
 กระบวนการภายในปรับปรุงเชื่อมโยง
ตรวจสอบได้ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
 Manual Back Office
 มีคลังข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยน สืบค้น และ
วิเคราะห์ข้อมูล นาไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ใหม่และ
ความร่วมมือ
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โครงการที่ 1.1

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง ของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-self service) กองทุนประกันสังคม
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและ
สิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั้น
พื้นฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผูป้ ระกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ที่มีพฤติกรรมความ
ต้องการที่แตกต่างกัน
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั การติดต่อระหว่างสานักงานประกันสังคม กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จะต้องดาเนินการ ณ
สานักงานประกันสังคมพื้นที่ต่างๆ โดยในครั้งแรกการขึ้นทะเบียนนายจ้าง นายจ้างหรือผู้รับมอบอานาจจะต้องมาดาเนินการ
ด้วยตนเอง หลังจากนั้นหากมีการเพิ่มลดหรือชาระเงินสมทบ สามารถให้พนักงานบริษัทฯ ดาเนินการแทนได้ แต่ต้องมา
ดาเนินการ ณ สานักงานประกันสังคม รวมถึงการติดต่อของผูป้ ระกันตนในบางกรณีก็ยังจะต้องมาติดต่อถึงที่สานักงาน
ประกันสังคมพืน้ ที่ตา่ งๆ ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าในขณะนี้ ลูกค้าสามารถจะดาเนินการจ่ายเงินสมทบผ่านธนาคาร หรือ counter
service ต่างๆ ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากการมาทารายการที่สานักงานฯ สามารถจะดาเนินการเรื่องอื่นๆ ไปด้วย
เช่น การเบิกทันตกรรม สงเคราะห์บุตร ฯลฯ
หากสานักงานประกันสังคมสามารถมีระบบที่อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ไม่ต้องเดินทางมาที่
สานักงานฯ และสามารถดาเนินการด้วยตนเองจากที่ใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้ ก็จะเป็นการยกระดับการอานวยความสะดวกแก่
ลูกค้าของสานักงานประกันสังคมอย่างมาก ทั้งช่วยลดความแออัดในช่วง peak เช่นวันที่ 15 ของทุกเดือน ที่เป็นวันสุดท้าย
ของการนาส่งเงินสมทบของแต่ละเดือนอีกด้วย และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งสานักงานประกันสังคมอาจจะ
ต้องดูแลลูกค้ามากขึ้น เช่น จากการเปิดเสรี AEC หรือการออกกองทุนมาตราใหม่ๆ
ซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับ ICT EGA (2559 – 2561) ในระดับสูงสุด คือ ระบบ
การให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก (Intergraded and Proactive Social Service) อีกด้วย
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบ
ด้านประกันสังคม หรือทาธุรกรรมได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นายจ้างและผูป้ ระกันตนมีระบบที่สามารถจัดทารายการต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งเดินทาง
มาที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัด
2. เพื่อยกระดับการให้บริการนายจ้างและผูป้ ระกันตนให้เป็น Single View of Customer ที่นายจ้างและ
ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบหรือทารายการกับกองทุนฯ ทุกมาตราที่เป็นสมาชิกและเก็บไว้ตลอด
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นายจ้างและผูป้ ระกันตนสามารถทารายการได้ด้วยตนเองไม่ต้องเดินทางมาทารายการ
ที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสมทบหรือการ
ขอรับสิทธิประโยชน์
2. นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถมองเห็นข้อมูลทั้งหมดของตนเองรวมทั้งประวัติตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสมาชิก
3. สานักงานประกันสังคมมีข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อตอบสนองกองทุนหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตรงความต้องการในอนาคต
เป้าหมาย
นายจ้างและผู้ประกันตนที่สามารถใช้งานผ่านระบบ e-Self Service เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
24 เดือน (มกราคม 2564 - ธันวาคม 2565)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : จานวนครั้งในการให้บริการผ่านระบบ e-Self Service ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1. ทบทวนข้อกาหนดหรือกฎต่างๆ ว่ากิจกรรมใดที่ต้องการเอกสารตัวจริงและจะต้องให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ
ผู้ประกันตน เดินทางมาที่ สปส. ว่าสามารถจะแก้กฎเหล่านี้ได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดาเนินการส่งเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
2. ต้องออกแบบ user interface ให้ใช้งานได้ง่ายสาหรับบุคคลทั่วไป และทดสอบจนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
รวดเร็วก่อนจะเปิดให้ใช้งานทั่วประเทศ มิฉะนั้นลูกค้าจะไม่หันมาใช้ระบบนี้และกลับไปทารายการที่สานักงานเขตฯ เหมือนเดิม
ซึ่งการจะพยายามโน้มน้าวให้ลกู ค้ากลับมาใช้ระบบหลังจากที่มปี ระสบการณ์ที่ไม่ดตี ่อระบบจะเป็นเรื่องที่ยากมาก
3. ควรมี campaign ในการรณรงค์ e-Self Service อย่างสม่าเสมอจนกว่าระบบนี้จะเป็นที่รู้จักกันดีอย่างทั่วถึง
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
5. จัดทาขอบเขตและความต้องการ (Requirements)
6. พัฒนาระบบ e-Self Service
7. ทดสอบระบบ e-Self Service
8. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งาน
9. ใช้งานจริง
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
3. จัดทาขอบเขตและความต้องการ (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
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ จ 025/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
วงเงิน 69,100,000 บาท
ปี 2564 จัดสรร 30,000,000 บาท
ปี 2565 จัดสรร 39,100,000 บาท
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทนั ตกรรมในรูปแบบ Web Application
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โครงการที่ 1.2

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั้น
พื้นฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ที่มพี ฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคมได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนในการขอรับสิทธิ
ประโยชน์กรณี ทันตกรรมผ่านระบบ SAPIENS MAINFRAME ซึ่งยังมีข้อจากัดในการขอรับบริการของผู้ประกันตน โดย
ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทันตกรรมกับสถานพยาบาลหรือคลินิกในความตกลงผู้ประกันตนต้องสารองเงินจ่าย และนา
หลักฐานการใช้สิทธิทันตกรรมที่สถานพยาบาลออกให้มายื่นที่สานักงานประกันสังคมเพื่อขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม
ส านั กงาน ป ระกั น สั งค ม ได้ พั ฒ น าเว็ บ ไซ ต์ ทั น ต ก รรม wa1.sso.go.th/edent ส าห รั บ เป็ น ตั ว กล าง
ให้ ส ถานพยาบาลตรวจสอบสิ ท ธิ ทั น ตกรรมของผู้ ป ระกั น ตน และบั น ทึ กรับ แจ้ ง โดยผู้ ป ระกั น ตนที่ เข้ ารับ บริการผ่ า น
สถานพยาบาลในความตกลงสามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมโดยไม่ต้องสารองจ่าย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม
2560 ช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน และสถานพยาบาลอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้ประกันเข้ารับบริการด้านทันตก
รรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ยังมีข้อจากัดในการทางานของระบบ ซึ่งจาเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ทันตกรรม
ไปประมวลผลตัดจ่ายให้สถานพยาบาล/ผู้ประกันตน ผ่านระบบ SAPIENS Mainframe โดยเจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม
เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งมีข้อจากัดในปริมาณการบันทึกรับแจ้ง และการอนุมัติตัดจ่ายที่เกิดขึ้นในระบบ SAPIENS Mainframe
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่สถานพยาบาล และผู้ประกันตนที่เข้าใช้บริการระบบทันตกรรม
ด้วยข้อจากัดดังกล่าว สานักงานประกันสังคมจึงได้เสนอโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทนั ตกรรมใน
รูปแบบ Web Application เพื่อแก้ปัญหาข้อจากัดของจานวนรายการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมของระบบ
Sapiens Mainframe ซึ่งเป็นระบบที่พฒ
ั นาและใช้งานมาเป็นเวลานานมากแล้ว เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกันตนใช้สทิ ธิประโยชน์ทนั ตกรรมผ่านคลินิกหรือสถานพยาบาลในความตกลงโดยไม่ต้องทาการสารองเงินจ่ายไปก่อน
และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทนั ตกรรมที่สานักงานประกันสังคม และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิ
ประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุม่ และทุกคน

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาข้อจากัดของจานวนรายการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมของระบบ Sapiens
Mainframe ซึ่งเป็นระบบที่พฒ
ั นาและใช้งานมาเป็นเวลานานมากแล้ว
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกันตนใช้สิทธิประโยชน์ทันตกรรมผ่านคลินิกหรือสถานพยาบาล
ในความตกลง โดยไม่ต้องทาการสารองเงินจ่ายไปก่อน
3. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยให้แก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่
สานักงานประกันสังคม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เปิดใช้งานระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ทดแทนการขอรับสิทธิ
ประโยชน์กรณีทันตกรรมผ่านระบบ SAPIENS MAINFRAME
2. ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิทนั ตกรรมผ่านคลินิกหรือสถานพยาบาลในความตกลง โดยไม่ต้อง
สารองเงินจ่าย
3. ลดภาระค่าใช้จา่ ยให้แก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทนั ตกรรมที่สานักงาน
ประกันสังคม
เป้าหมาย
1. เปิดใช้ระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ทดแทนการขอรับสิทธิ
ประโยชน์กรณีทันตกรรมผ่านระบบ SAPIENS MAINFRAME
2. ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้สทิ ธิทันตกรรมผ่านคลินิกหรือสถานพยาบาลในความตกลงโดยไม่ต้องสารองเงินจ่าย
3. จานวนผู้ประกันตนใช้สิทธิทนั ตกรรมผ่านคลินิกหรือสถานพยาบาลในความตกลงเพิ่มขึ้น และจานวนการเบิก
สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมทีส่ านักงานลดลง
ระยะเวลาการดาเนินการ
23 เดือน (กรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2565)
- จัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลา 13 เดือน (กรกฎาคม 2563 – กรกฎาคม 2564)
- ผูกพันสัญญา ระยะเวลา 10 เดือน (สิงหาคม – พฤษภาคม 2565)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. พัฒนาระบบ
5 ติดตั้ง และทดสอบระบบ
6 ใช้งานจริง
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2563
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ปี 2564
1.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2.จัดทาแผนการดาเนินงานของโครงการ
3.วิเคราะห์ความต้องการระบบงาน
4.พัฒนา ติดตัง้ และทดสอบระบบ
2. พัฒนาระบบ
ปี 2565
1. ติดตั้งและทดสอบระบบ
2.อบรม
3. ใช้งานจริง
งบประมาณ
12,012,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ จ 071/2564
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 วงเงิน 11,960,000 บาท

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565
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โครงการที่ 1.3

ชื่อโครงการ : โครงการ E-compensate พัฒนาระบบแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั้น
พื้นฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ที่มพี ฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 48 กาหนดว่า เมื่อลูกจ้างประสบอัตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายให้
นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายต่อสานักงานท้องที่ที่ลูกจ้างทางานอยู่หรือที่นายจ้าง
มีภูมิลาเนาอยู่ตามแบบที่เลขาธิการกาหนด ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันทีน่ ายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบถุงการประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และมาตรตา 49 ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ยื่นคาร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสสิบวัน นับแต่วนั ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และแต่กรณี
ส่วนมาตรา 50 กาหนดว่า เมื่อมีการแจ้งการประสบอันตราย เฐป่วย หรือสูญหาย ตามมาตรา 48 หรือมีการยื่นคาร้อขอรับ
เงินทดแทนตามมาตรา 49 หรือความปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและออกคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ตามมาตร 20 ตามแบบที่เลขิ
การกาหนดโดยมิชักช้า ซึง่ จากฐานข้อมูลกองทุนเงินทดแทน ณ เดือนกันยายน 2560 มีสถานประกอบการทั่วประเทศแบ่ง
ออกเป้นสานักงานใหญ่ 369,401 แห่ง สาขา 37,667 แห่ง จานวนลูกจ้าง9,679,271 ราย ทั้งงนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองลูกจ้างกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องจากการทางานให้แก่
นายจ้างเป็นหลักสาคัญ แต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผรือผู้มีสทิ ธิส่วนใหญ่ขากความรู้ ความเจ้าใจในการแจ้งประสบอันตรายและยังมี
ความเห็นว่าการแจ้งการประสบอันตรายหรือการยื่นขอรับเงินทดแทน เป็นเรื่องยุ่งยาก หรือบางกรณีนายจ้างไม่ต้องการให้
อัตราค่าประสาบการณ์สูงขึ้นซึง่ มีผลต่อการจ่ายเงินสมทบหรือบางรายได้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยไม่ยนื่ แบบแจ้งการ
ประสบอันตราย กท.16 ทาให้ลกู จ้างต้องเสียสิทธิด้วยความไม่รู้
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าวข้างต้น สานักงานกองทุนเงินทดแทน
จึงเห็นควรพัฒนาระบบการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบการในความตกลงของกองุนเงินทดแทนโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับการทางาน เพื่อยุติความไม่มีประสทธิภาพ โดยให้นายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล ไดรับ
ความสะดวกในการแจ้งกาประสบอันตรายเนื่องจากการทางานที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน อีก
ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการยืน่ ขอรับเงินทดแทนและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสารและการรับบริการ อันจะ
ส่งผลให้การจ่ายเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานในการแจ้งการประสบอันตราย และเพิ่มช่องทางการยื่นขอรับเงิน
ทดแทน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สอดรับการพัฒนาการบริหารภายในองค์กรและสามารถรอรับการปรับเปลี่ยน
การทางานในยุคดิจทิ ัล
2. เพื่ออานวยความสะดวกให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ในการแจ้งการประสบอันตรายและ
การขอรับเงินทดแทนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
3. เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้ทราบข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนอย่างทัว่ ถึงและ
ช่วยลดต้นทุนด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และสานักงานประกันสังคม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. สานักงานประกันสังคม มีช่องทางการให้บริการในการแจ้งการประสบอันตราย หรือยื่นคาร้องขอรับเงิน
ทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย หรือสูญหายเนื่องจากการทางานเพิ่มขึ้น
2. นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มสี ิทธิ สามารถยื่นแจ้งการประสบอันตราย หรือยื่นคาร้องขอรับเงินทดแทนผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. สถานพยาบาลสามารถได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว
ตลอดเวลา
5. เป็นการจูงใจให้สถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
เป้าหมาย
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มสี ิทธิตามกฎหมายวาด้วยเงินทดแทน และสถานยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนน
ระยะเวลาการดาเนินการ
12 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนการดาวน์โหลดระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสถาน
ประกอบการ
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการดาเนินการ
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะทางานศึกษาระบบ
2. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบวิธีพัสดุ
- ทดสอบการใช้งานของระบบ
- เปิดใช้งานระบบ
- ประชาสัมพันธ์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
3. ติดตามและประเมินผล
4. สรุปและรายงานผล
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2560
1. จัดทาแผนการดาเนินการ
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะทางานศึกษาระบบ
ปี 2561
2. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบวิธีพัสดุ
- ทดสอบการใช้งานของระบบ
- เปิดใช้งานระบบ
- ประชาสัมพันธ์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลใน
ความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
3. ติดตามและประเมินผล
4. สรุปและรายงานผล
งบประมาณ
8,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานกองทุนเงินทดแทน
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ จ 125/2562
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 วงเงิน 6,400,000 บาท

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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โครงการที่ 4.1

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการ
สื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 อานวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่ง
เดียวกันในลักษณะ Omni Channel สาหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบไร้รอยต่อ
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รบั บริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ เพื่อทาให้
ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คงมั่งคัง่ ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติตั้งแต่การสร้างพืน้ ฐาน
ความมั่นคงของประเทศ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน กระทรวงแรงงาน ได้
ตระหนักเป็นอย่างมากถึงสถานการณ์ภายนอกและภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เป็นแผนระยะ 5 ปี กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน”
สานักงานประกันสังคม มีพันธกิจในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง ได้มีการดาเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศในกิจกรรมของสานักงานฯ
และมีข้อมูลปริมาณมากทั้งภายในและจากภายนอกองค์กร ได้แก่ ข้อมูลด้านประกันสังคม แก่นายจ้าง ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูล
ผู้ประกันตน และข้อมูลสถานพยาบาล แต่ยังขาดเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ จึงเสนอ “โครงการบูรณาการ
คลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ” เพื่อให้การบริการงานประกันสังคมสามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการรวบรวมข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารด้านประกันสังคมและเงินทดแทนให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันในการดารงชีวิตที่มั่นคง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ระดับองค์กรสาหรับรวบรวมและสรุปข้อมูลที่จาเป็นต่อการวิเคราะห์
และตัดสินใจ
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลในการทาบทวิเคราะห์เพื่อยกระดับการให้บริการประกันสังคมและเงินทดแทนแก่ประชาชน
3. เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการสถานพยาบาลและการวิเคราะห์ประเภทโรคที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมการ
ด้านสิทธิประโยชน์
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. สามารถนาข้อมูลในคลังข้อมูลไปทาการวิเคราะห์และตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการ สานักงานประกันสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ บ ริห ารส านั ก งานประกั น สั งคมมี ข้อ มู ล เพื่ อการวิ เคราะห์ และตั ด สิ น ใจ ในเชิ ง บริห ารจั ด การองค์ กรที่ มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. มีระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ด้านการให้บริการสังคม โดยประกอบด้วยมิติข้อมูลได้แก่ ข้อมูล
ผู้ประกันตน ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลสถานพยาบาล และข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม
2. มีข้อกาหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบข้อมูล ระหว่าง
กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชน นายจ้าง และสถานพยาบาล จากการสารวจ รับฟัง และเก็บ ข้อมูลในโลก
ออนไลน์ (Social Listening)
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันสังคมให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงหน้าระบบ Dashboard
สาหรับการรายงานผล และการบริหารงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาการดาเนินการ
26 เดือน
- จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ระยะเวลา 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม 2564)
- ผูกพันสัญญา ระยะเวลา 18 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2566)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : มีจานวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
ต้องมีการวิเคราะห์และทาเข้าใจข้อมูลในภาพรวมระดับองค์กร ก่อนที่จะดาเนินการออกแบบและพัฒนา เพื่อจะ
ได้เกิดภาพข้อมูลในระดับองค์กร มิใช่หน่วยงานใดเฉพาะเจาะจง รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของ tool
ที่จะนามาใช้งานสาหรับข้อมูลและวัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละประเภทให้เหมาะสม เพราะแต่ละ tool ที่ความสามารถและ
เหมาะสมต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมี analytic tool มากกว่า 1 ประเภทในองค์กร
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. รายงานการศึกษาเบื้องต้น การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบนาเข้าข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ต การติดตั้งซอฟต์แวร์
ข้อมูลเฉพาะทางสาหรับการวิเคราะห์
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5. รายงานระยะต้น สรุปการออกแบบ และการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
6. รายงานระยะกลาง สรุปการพัฒนาต้นแบบ การติดตัง้ ซอฟต์แวร์สนับสนุน การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ซอฟต์แวร์การบริหารธรรมาภิบาลข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบระบุตัวตนและการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
7. ระบบบูรณาการคลังข้อมูลบิก๊ ดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รายงานการทาโมเดลวิเคราะห์ตาม
เป้าหมาย รายงานผลการพัฒนาและทดสอบระบบ การถ่ายทอดความรู้และการอบรมการใช้งาน
การให้บริการดูแลระบบและการจัดทานโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบนาเข้า
ข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ต การติดตั้งซอฟต์แวร์ข้อมูลเฉพาะทาง
สาหรับการวิเคราะห์
ปี 2565
1. รายงานระยะต้น สรุปการออกแบบ และการติดตั้งอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์
2. รายงานระยะกลาง สรุปการพัฒนาต้นแบบ การติดตัง้
ซอฟต์แวร์สนับสนุน การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์
การบริหารธรรมาภิบาลข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบระบุตัวตน
และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
3. ระบบบูรณาการคลังข้อมูลบิก๊ ดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ รายงานการทาโมเดลวิเคราะห์ตามเป้าหมาย
รายงานผลการพัฒนาและทดสอบระบบ การถ่ายทอดความรู้และ
การอบรมการใช้งาน การให้บริการดูแลระบบและการจัดทา
นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ปี 2566
1. ระบบบูรณาการคลังข้อมูลบิก๊ ดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ รายงานการทาโมเดลวิเคราะห์ตามเป้าหมาย
รายงานผลการพัฒนาและทดสอบระบบ การถ่ายทอดความรู้และ
การอบรมการใช้งาน การให้บริการดูแลระบบและการจัดทา
นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
งบประมาณ
99,850,000 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 49,925,000 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 49,925,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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โครงการที่ 4.2

ชื่อโครงการ : โครงการดาเนินการจัดทามาตรฐานห้อง Data center สู่ระบบ ISO 27001
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุก
แก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.1 อานวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ลักษณะ Omni Channel สาหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ
ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ
เพื่อทาให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสานักงานประกันสังคมมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจานวนมาก เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและ
ใช้สาหรับการดาเนินงาน ประกอบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
ขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน อีกทั้งสานักงานประกันสังคมยังเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของประเทศ
ซึ่งต้องดาเนินการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 สานักงานประกันสังคมในฐานะของ
หลักประกันของระบบการจ้างงานของประเทศไทย มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมัน่ ใจแก่แรงงานที่ต้องการจะเข้ามา
ทางานในประเทศไทย และสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่ประเทศสมาชิกว่าสานักงานประกันสังคมไทยมีระบบการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล
ดังนั้น สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศและปรับปรุงทักษะความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของสานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานประกันสังคมให้เทียบเท่ากับระดับสากล จนได้ผา่ นการรับรอง
ประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2559 โดยมีขอบเขตโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (Disaster Recovery Site) ซึ่งมีอายุ 3 ปี
ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการดาเนินงานในส่วนของเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการทางานมากขึ้น เพื่อเป็นการ
รักษามาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของการรับรองเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการตรวจติดตามและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สานักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความประสงค์จะจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อดาเนินการจัดทามาตรฐานห้อง Data center
สู่ระบบ ISO 27001
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนา
ปรับปรุงโดยสม่าเสมอเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
2. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความพร้อมใช้ (Availability) ในการให้บริการระบบสารสนเทศและมีการรักษา
ความลับ (Confidentiality) และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภายใน และ
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ผู้รับบริการงบประมาณที่เหมาะสม
3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ขั้นตอนปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการและผู้ที่ติดต่อกับสานักงานประกันสังคม
5. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สานักงานประกันสังคมผ่านการรับรองประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC
27001:2013 โดยมีขอบเขตการรับรอง โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคมได้รับประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
สาหรับระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ
ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม มีความรู้ ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศทัดเทียมกับองค์กรต่าง ๆ ในระดับสากล
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ขั้นตอน
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคมมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงโดยสม่าเสมอ
5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม มีความพร้อมใช้ (Availability) ในการให้บริการระบบสารสนเทศ
และมีการรักษาความลับ (Confidentiality) และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ภายใน และผู้รับบริการ
6. ผู้ใช้งานและผู้รบั บริการทั้งภายในและภายนอกมีความเชื่อมัน่ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม
เป้าหมาย
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง สานักงานประกันสังคม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 (Re-certification Audit)
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง สานักงานประกันสังคม ผ่านการตรวจติดตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (Surveillance Audit)
ระยะเวลาการดาเนินการ
35 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1. การไม่แก้ไข สิ่งที่ไม่สอดคล้องระดับหลัก (Major Problem)
2. การไม่ทาแผนและปฏิบัติตามแผนในการแก้ไขความไม่สอดคล้องระดับรอง (Minor Problem)
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
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- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ดาเนินการทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
5. ดาเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
6. ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
7. ดาเนินการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013
8. สรุปผลการดาเนินงานของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แก่คณะกรรมการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสานักงานประกันสังคม
9. รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 (Certification Body)
10. แก้ไขสิ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ที่ตรวจพบ
11. ดาเนินการเตรียมรับการตรวจติดตามครั้งที่ 1
12. รับการตรวจติดตามครั้งที่ 1 (Surveillance Audit)
13. ดาเนินการเตรียมรับการตรวจติดตามครั้งที่ 2
14. รับการตรวจติดตามครั้งที่ 2 (Surveillance Audit)
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2562
1. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัย
ปี 2563
1. จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
2. จัดฝึกอบรม
3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. สรุปผลการดาเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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กิจกรรม/ขั้นตอน
5. รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC27001:2013
6. แก้ไขสิ่งไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ
7. ทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
8. ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ปี 2564
1. จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
2. จัดฝึกอบรม
3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. สรุปผลการดาเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
5. รับการตรวจติดตามครั้งที่ 1
6. แก้ไขสิ่งไม่สอดคล้องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจติดตามครั้งที่ 1
7. ทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
8. ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ปี 2565
1. จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง
2. จัดฝึกอบรม
3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. สรุปผลการดาเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
5. รับการตรวจติดตามครั้งที่ 2
6. แก้ไขสิ่งไม่สอดคล้องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจติดตามครั้งที่ 2

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

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
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ จ 130/2562
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วงเงิน 2,750,000 บาท
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
โครงการที่ 4.3
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างทีป่ รึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของสานักงานประกันสังคม
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุก
แก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.1 อานวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ลักษณะ Omni Channel สาหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ
ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ
เพื่อทาให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง
หลักการและเหตุผล
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทลั เป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นามากาหนดเป็นหนึง่
ในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทย
แลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง มัง่ คั่ง และยั่งยืน สาหรับแนวทางการปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว ได้
กล่าวถึงการดาเนินงานทัง้ ในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนา “กาลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน 2 ยุทธศาสตร์
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน
ความสาคัญของการทา Enterprise Architecture ของหน่วยงานก็คือการเชื่อมโยงระบบ IT ให้เข้ากันกับธุรกิจ
ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับนโยบาย หน่วยงานจาเป็นต้องมีผังการดาเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจ (business unit) การ
เชื่อมโยงระหว่า งหน่วยธุรกิจจนเป็ นภาพรวมของการดาเนินงานหรื อ blue print ขององค์การ ซึ่งจะได้สารวจดูสภาพ
ปัจจุบัน (as is) ซึ่งเมื่อฝ่ายนโยบายเมื่อเห็นภาพรวมดังกล่าวจะพบแนวทางในการปรับปรุง (to be) ที่หน่วยงานจาเป็นต้อง
ดาเนินการในที่สุด
จากเหตุดังกล่าวข้างต้น สานักงานประกันสังคมได้จัดทาโครงการจ้างพัฒนาระบบ Enterprise Architecture (EA)
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท IT ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ภาพรวมทุกมิติตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดการบูรณาการด้านธุรกิจตั้งแต่ระดับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ กระบวนการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้วยการคิดที่เป็นระบบสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้าซ้อน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ และสร้างความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึง่ จะช่วยให้การขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้สานักงานประกันสังคมมีแนวทาง ระบบ และเครื่องมือ เพื่อให้มีการจัดทาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
(EA) เพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจองค์กรด้านต่างๆ
2 เพื่อศึกษาและกาหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมของสานักงานประกันสังคมและสามารถ
นาผลจากพัฒ นา EA ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่ างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกระบวนการทางานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ให้กับผู้ชานาญการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ของสานักงานประกันสังคม ให้เข้าใจในเรื่องต่อไปนี้
1) หลักการของ EA และการใช้ประโยชน์
2) การออกแบบและการพัฒนารูปแบบ โครงสร้างและสาระของ EA
3) ทักษะการใช้ระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนา EA
4. เพื่ อ ท าการออกแบบ ผลิ ต และแสดงผลเชิ ง รู ป แบบ โครงสร้ า งและสาระของสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รใน
ขั้นฐาน (Core EA) ของสานักงานประกันสังคม ที่ดาเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ระบบและเครื่องมือ EA ที่ได้รับการติดตั้ง โดย
ผู้รับจ้างงานในโครงการนี้ร่วมกับผู้ชานาญการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักงานประกันสังคม
5. เพื่อสามารถนารูปแบบ โครงสร้าง และสาระของสถาปัตยกรรมองค์กร ในขั้นฐาน (Core EA) นั้ นไปพัฒ นา
ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป อย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ข้างต้น รวมทั้งสามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาและสนับสนุนธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ ที่จาเป็น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
สานักงานประกันสังคมสามารถนาแนวทางการจัดทาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture)
ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานภายในได้อย่างเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผังการ
ดาเนินงานที่เชื่อมโยงระบบ IT ให้เข้ากันกับธุรกิจตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับนโยบาย
2. สานักงานมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทา EA รวมถึงมีผู้ชานาญการด้าน EA ขององค์กร สาหรับการปรับปรุง
และสื่อสารและจัดทามาตรฐาน EA สาหรับใช้ในหน่วยงาน
ระยะเวลาการดาเนินการ
16 เดือน (กรกฎาคม 2563 – ตุลาคม 2564)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : ระบบจัดการสถาปัตยกรรม 1 ระบบ

29

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- จัดทา TOR และราคากลาง
- ประกวดราคา
- ลงนามในสัญญา
4. รายงานแผนการดาเนินงานตามโครงการโดยละเอียด
5. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานประกันสังคมใน
ปัจจุบนั
6. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของสานักงานประกันสังคมในมุมมอง
ต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วย 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองผู้บริหาร (Executive) มุมมองด้านเทคนิคไอที (IT-technician) และ
มุมมองผู้ใช้งาน (User) และรายงานผลการศึกษาขัน้ ต้น (Interim Report)
7. ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานประกันสังคม ตาม
ภารกิจหลัก และสถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานประกันสังคมในปัจจุบนั (As-is)
8. ผลการจัดทาประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับบุคลากรของสานักงานประกันสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
9. สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานประกันสังคมในอนาคต (To-be)
10. แนวทางการและแผนการดาเนินงานการเปลี่ยนผ่านจากสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบันสูส่ ถาปัตยกรรมองค์กร
ของสานักงานประกันสังคมในอนาคต
11. ผลการจัดทาประชาพิจารณ์ (Public hearing) กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับสานักงานประกันสังคม
12. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2563
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ปี 2564
1. รายงานแผนการดาเนินงานตามโครงการโดยละเอียด
2. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานประกันสังคมในปัจจุบนั
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมของสานักงานประกันสังคมในมุมมองต่าง ๆ โดย
ประกอบไปด้วย 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองผู้บริหาร (Executive)
มุมมองด้านเทคนิคไอที (IT-technician) และมุมมองผู้ใช้งาน
(User) และรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Interim Report)
4. ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสานักงานประกันสังคม ตามภารกิจหลัก และ
สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานประกันสังคมในปัจจุบนั (Asis)
5 ผลการจัดทาประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับบุคลากรของ
สานักงานประกันสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ (ร่าง) รายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report)
6.สถาปัตยกรรมองค์กรของสานักงานประกันสังคมในอนาคต
(To-be)
7.แนวทางการและแผนการดาเนินงานการเปลี่ยนผ่านจาก
สถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบนั สูส่ ถาปัตยกรรมองค์กรของ
สานักงานประกันสังคมในอนาคต
8.ผลการจัดทาประชาพิจารณ์ (Public hearing) กับผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องกับสานักงานประกันสังคม
9.รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
งบประมาณ
10,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ จ 114/2563
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 วงเงิน 9,800,000 บาท

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565
ชื่อโครงการ : โครงการจ้างทีป่ รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการที่ 4.4

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุก
แก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.1 อานวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ลักษณะ Omni Channel สาหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ เพื่อทาให้ผู้รับบริการ
ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม โดยจัดเก็บเงินสมทบจาก
ไตรภาคี ประกอบด้วย รัฐบาล สถานประกอบการ และผู้ประกันตน เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในภาคบังคับ
และภาคสมัครใจสาหรับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้าง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
อันไม่เนื่องจากการทางานให้แก่นายจ้าง รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน และการบริหารจัดการ
กองทุนเงินทดแทน มีการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง
ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องจากการทางานให้แก่นายจ้าง โดยนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการงานประกันสังคมตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของสานักงานประกันสังคมให้มปี ระสิทธิภาพสามารถอานวยความสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรมแก่นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน และผู้มีสทิ ธิ ตลอดจนสถานพยาบาล
ที่เข้าร่วมกับระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในทุกหน่วยงานของสานักงานประกันสังคม
ทั่วประเทศ ได้แก่ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ซึง่ จะต้องสามารถ
ให้บริการออนไลน์ได้ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน รวมทัง้ ระบบบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลให้ Data center
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ จะต้องมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจหลักได้อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่หยุดชะงัก เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพ
เป็นที่นา่ เชื่อถือ จึงต้องอาศัยผู้ทมี่ ีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้านในหลายสาขาวิชา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ สามารถสนองตอบ ความต้องการ
ของผู้รับบริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการให้คาปรึกษา แนะนา ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้กับสานักงานประกันสังคม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
สานักงานประกันสังคม มีที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้คาปรึกษา แนะนา
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับสานักงานประกันสังคม เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานประกันสังคม บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เป้าหมาย
เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้คาปรึกษา แนะนา ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้กับสานักงานประกันสังคม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน คุณวุฒิระดับไม่น้อยกว่าปริญญาโท จานวนไม่น้อยกว่า
3 คน และคุณวุฒิระดับไม่น้อยกว่าปริญญาตรี จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน รวมทั้งสิน้ จานวน ไม่น้อยกว่า 6 คน
ระยะเวลาการดาเนินการ
24 เดือน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปี 2565
ผลผลิต: รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนรวมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อสานักงานประกันสังคม จานวน 10 เล่ม
ปี 2566
ผลผลิต: รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนรวมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อสานักงานประกันสังคม จานวน 12 เล่ม
ปี 2567
ผลผลิต: รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนรวมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อสานักงานประกันสังคม จานวน 2 เล่ม
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของ
สานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4 จ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะเวลา 24 เดือน
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2565
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จ้างทีป่ รึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ปี 2566
จ้างทีป่ รึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ปี 2567
จ้างทีป่ รึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
งบประมาณ
9,450,000 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 3,937,500 บาท
ปี 2566 ขอตั้ง 4,725,000 บาท
ปี 2567 ขอตั้ง 787,500 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5

เดือน
6 7 8

9 10 11 12

34

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
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โครงการที่ 4.5

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.1 อานวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ลักษณะ Omni Channel สาหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ เพื่อทาให้ผู้รับบริการ
ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการปฏิรปู ประเทศไทยไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เทคโนโลยี “ดิจิทัล” จะช่วยสร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีลกั ษณะสาคัญคือ ต้องเป็นรัฐบาลที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen-centric government) รูปแบบการดาเนินการต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected
Government) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & high performance government) โดยหนึ่งในปัจจัยสาคัญ
นาไปสู่ความสาเร็จ คือ การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทลั (Fully Digitization) อาทิ 1. ลดการใช้เอกสารเปลี่ยนมาเป็นการใช้
รูปแบบไฟล์ดิจทิ ัลในทุกๆ จุด 2. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์พกพาดิจทิ ัล 3. เพิ่มช่องทางการ
ให้บริการสู่ประชาชนเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาและ 4. ยกระดับการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มเพื่อสร้างคุณค่า ความยืดหยุ่น และความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงาน
กองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปรับเปลี่ยนและยกระดับ
การทางานให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นในทุกส่วนงาน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการให้บริการ รวมถึงให้ความสาคัญ
ในการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน และการส่งเสริมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพในการทางาน เพื่อให้
สอดคล้องกับวาระการปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน และนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
Safety Thailand เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย โรคและการเจ็บป่วยจากการทางาน อันจะเสริมสร้าง
ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทางานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
รายงานของสานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม ระหว่างปี 2560 – 2562
จานวนการประสบอันตราย (ราย)
รวม
ปี
จานวนลูกจ้าง
(ราย)
ตาย
ทุพพลภาพ
สูญเสีย
หยุดงาน หยุดงานไม่
(ราย)
อวัยวะ
เกิน 3
เกิน 3 วัน
บางส่วน
วัน
2560
9,777,751
570
17
1,200 25,820
58,671
86,278
2561
10,537,238
568
13
1,226 25,303
59,187
86,297
2562
11,710,823
639
13
1,211 27,812
65,231
94,906
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จากรายงานของสานักงานกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม ระหว่างปี 2560 – 2562 มีจานวนแรงงานที่
ประสบอันตรายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 มีจานวนผู้ประสบอันตรายทุกกรณี จานวน 86,278 ราย ปี 2561 มีจานวนผู้
ประสบอันตรายทุกกรณี จานวน 86,297 ราย และในปี 2562 มีจานวน ผูป้ ระสบอันตรายทุกกรณี จานวน 94,906 ราย
ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีการสูญเสียอวัยวะบางส่วนโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 1,200 กว่าราย จานวนหนึ่งได้รับการฟื้นฟูจนสามารถ
กลับเข้าสู่การทางานด้วยทักษะใหม่ และตลอดช่วง 3 ปี ดังกล่าว มีจานวนการเกิดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทางานมากขึ้น อันเป็นสัญญาณที่ยังบ่งชี้ว่าสภาพการทางานของแรงงานไทยยังมีความเสี่ยงต่อการประสบ
อันตรายซึ่งอยูใ่ นความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เข้ารับการฟื้นฟู นายจ้าง ลูกจ้าง และ
สถานพยาบาลไม่สามารถเดินทางมาติดต่อกับทางสานักงานประกันสังคมได้ และการให้บริการในรูปแบบ E-Service ของ
สานักงานประกันสังคมยังไม่ครอบคลุมการให้บริการต่างๆทั้งหมดได้ ส่งผลให้นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลไม่
สามารถเข้าถึงการให้บริการ ของสานักงานประกันสังคม และลูกจ้างไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน
ได้ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกองทุนเงินทดแทน ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันทั้งบริการดิจทิ ัลในรูปแบบต่างๆ อาทิ บริการดิจิทัลในการแจ้งประสบอันตราย
เนื่องจากการทางาน การเพิ่มความสะดวกเพื่อเข้ารับการฟื้นฟู ตลอดจนบริการดิจทิ ัลในการติดต่อ ติดตาม ประสานงานกับ
นายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ เมื่อผู้รับบริการดิจิทัลทั้งหลายนี้เข้ามาใช้งานยังแพลตฟอร์มก็จะเกิด
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมจานวนมากเกิดขึ้น สามารถนามาวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ (User Experience) ต่อบริการส่วนต่างๆที่
จัดเตรียมไว้ ทั้งยังนาข้อมูลมาประมวลผลด้วยแบบจาลองคณิตศาสตร์ให้สามารถคาดการณ์ และอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต หรือการสร้างเป็นแผนภาพในรูปแบบเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ Information Dashboard , Visualized
Business Analytics แนวโน้มพฤติกรรมนายจ้างทีจ่ ะเกิดขึ้นได้ในการจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน และนาไปจัดทา
เป็นแผนหรือนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใช้ในการตัดสินใจได้ในอนาคต
ดังนั้น กองทุนเงินทดแทน จึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของ
กองทุนเงินทดแทนและเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและลดการเดินทางในการติดต่อจากนายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล
ให้ได้รับความสะดวก สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผูใ้ ช้งานในส่วนที่เป็นลูกจ้างจานวนมากกว่า 11 ล้านคน
นายจ้างจานวนมากกว่า 4 แสนราย เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทนจานวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน ให้สามารถเข้าใช้ บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะถูกพัฒนาขึ้น อันประกอบไปด้วยส่วนการทางานหลัก ๆ คือ
1) การให้บริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบบริการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่าน
เว็บไซต์ (Electronic Service)
2) การให้บริการข้อมูลและข่าวสารด้านความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ
เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน
3) การให้บริการคาแนะนาด้วยหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อโต้ตอบกับผู้สนทนา (AI
Chatbot Service)
4) การให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และแสดงรายละเอียดเชิงแผนภูมิรูปภาพเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (AI Data Analytic and Information Visualized Service)
5) การให้บริการโปรแกรมเชื่อมโยงต่อระหว่างระบบบริการผ่านการใช้ API Service
ซึ่งจากบริการทั้ง 5 ส่วน ในขั้นเริ่มต้นของแพลตฟอร์มดิจิทัลจะทาให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรม เกิดความเข้าใจต่อผู้ใช้งานส่วนต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มจนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทางานตามแผนปฏิบัติราชการ สานักงานประกันสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสือ่ สารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการดิจิทัลแบบรวมศูนย์แก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจ้าง นายจ้าง
สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน สามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อพัฒนาช่องทางดิจิทัลการให้ข้อมูลและข่าวสารด้านเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยเครื่องมือ
การจัดการข้อมูลสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตก
ลง และ เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน
3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการทางานของกองทุนเงินทดแทนในมิติต่าง ๆ สาหรับการ
วางแผน กากับ ติดตามแก้ไขปัญหางานฟื้นฟูสมรรถถภาพคนงานและงานกองทุน เงินทดแทน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. กองทุนเงินทดแทนมีแพลตฟอร์มในการให้บริการดิจิทัลแบบรวมศูนย์แก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจ้าง นายจ้าง
สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน สามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิง่ ขึ้น
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. กองทุนเงินทดแทนมีช่องทางดิจิทัลการให้ข้อมูลและข่าวสารด้านความคุ้มครอง ด้วยเครื่องมือการจัดการข้อมูล
สมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจ้าง นายจ้าง
สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน
3. กองทุนเงินทดแทนมีเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการทางานของกองทุนเงินทดแทน ในมิติตา่ ง ๆ
สาหรับการวางแผน กากับ ติดตามแก้ไขปัญหา
เป้าหมาย
กองทุนเงินทดแทนสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการเป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์แก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการต่างๆ
รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารด้านความคุ้มครองที่สะดวก รวดเร็ว อันสอดคล้องกับนโยบายในการให้บริการเชิงรุก เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานด้วยการใช้เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ คาดการณ์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยข้อมูล
ในมิติต่าง ๆ ตามนโยบายส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางาน และนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต
ระยะเวลาการดาเนินการ
 ระยะเวลาดาเนินการทั้งหมด 18 เดือน (กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2565)
 ระยะเวลาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2 เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)
 ผูกพันสัญญา 16 เดือน (กันยายน 2564 – ธันวาคม 2565)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต :ปี 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ออกแบบระบบบริการดิจิทลั แบบรวมศูนย์เพื่อให้บริการแก่ลูกจ้าง นายจ้าง
สถานพยาบาลในความตกลง และเจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน จานวน 1 ชุด
ปี 2565
1. จานวนการให้บริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบบริการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่าน
เว็บไซต์ (Electronic Service) จานวน 1 ชุด
2. จานวนการให้บริการข้อมูลและข่าวสารด้านความคุม้ ครองแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาล
ในความตกลง และเจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน จานวน 1 ชุด
3. จานวนการให้บริการคาแนะนาด้วยหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อโต้ตอบกับผู้สนทนา (AI
Chatbot Service) จานวน 1 ชุด
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4. จานวนการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และแสดงรายละเอียดเชิงแผนภูมิรูปภาพ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (AI Data Analytic and Information Visualized Service) จานวน 1 ชุด
5. จานวนการให้บริการโปรแกรมเชื่อมโยงต่อระหว่างระบบบริการผ่านการใช้ API Service จานวน 1 ชุด
ผลลัพธ์ : แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน จานวน 1 ระบบ
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุน กองทุนเงินทดแทน
 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงานดาเนินการจัดซื้อ
5.3 จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- จัดทา TOR และราคากลาง
- ประกวดราคา
- ลงนามในสัญญา
5.4 จัดทาแผนการดาเนินงาน (Action Plan)
5.5 ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบแพลตฟอร์ม
5.6 จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อกักเก็บข้อมูลจากระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน
5.7 ติดตั้ง Ecosystem สาหรับแพลตฟอร์ม
5.8 จัดทา Rule based สาหรับสร้างชุดความรู้ให้ปัญญาประดิษฐ์
5.9 จัดทา Service Dialog สาหรับบริการด้านกองทุนเงินทดแทน
5.10 พัฒนาโปรแกรมบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่านเว็บไซต์
5.11 จัดทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และแสดงรายละเอียดเชิงแผนภูมิรูปภาพเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ
5.12 ทดสอบการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เพื่อการให้บริการบนแพลตฟอร์ม
5.13 ทดสอบการเจาะระบบตาม OWASP top 10
5.14 การทาสื่อในการอบรม และจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ สปส.
5.15 จัดอบรมการใช้งาน
5.16 ใช้งานจริงและประเมินความคุ้มค่าในการบริการประชาชน
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน (Action Plan) และจั ด
ประชุมเริ่มโครงการ (Kick-off Meeting)
 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการพร้อมระบุ
เจ้าหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ
 แผนการดาเนินงานระดับกิจกรรมและ
รายละเอียด
- แผนการวิเคราะห์และรวบรวมความ
ต้องการ (Requirement Plan)
- แผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan)
- แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User
Acceptance Test Plan)
- แผนการนาระบบขึ้นใช้งานจริง (Go Live
Plan)
- แผนการบารุงรักษา (Maintenance Plan)
 แนวทางการให้บริการ การให้คาแนะนา การ
สนับสนุนบุคลากรให้คาปรึกษา และการ
แก้ปัญหาหลังติดตั้งระบบตลอดอายุสัญญา
 แนวทางการนาเทคโนโลยีมาประยุตก์ใช้ใน
โครงการ ประกอบด้วย Microservice
Architecture, Data streaming analytics,
Machine Learning, AI Chatbot
 แนวทางปฏิบัติในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 รายงานขั้นต้น ( Inception Report) ที่
ประกอบด้วยแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
(Project Detailed Plan) ภาพรวมโครงการ
(Context Diagram) และเทคโนโลยีที่ใช้และ
แนวทางการปฏิบัติในการทาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบแพลตฟอร์มในการ
ให้บริการดิจิทัลแบบรวมศูนย์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ
เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

39

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

กิจกรรม/ขั้นตอน
4. วิเคราะห์ และ ออกแบบช่องทางดิจิทัล การให้ข้อมูล
และข่าวสารด้านความคุ้มครอง ด้วยเครื่องมือการจัดการ
ข้อมูลสมัยใหม่
5. สารวจรายการโปรแกรมเพื่อออกแบบการเชื่อมโยง
ระหว่างระบบบริการผ่านการใช้ API Service
6.วิเคราะห์ออกแบบบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในรูปแบบบริการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการ
ผ่านเว็บไซต์ ให้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม Microservices
ปี 2565
7. จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อกักเก็บข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศกองทุนเงินทดแทน (ข้อมูลจาก CORE
Service WCF , E-Service ที่ใช้งานอยู่)
8. จัดเตรียมและติดตั้ง Ecosystem สาหรับแพลตฟอร์ม
การให้บริการดิจิทัลแบบรวมศูนย์
9. จัดทา Rule based สาหรับสร้างชุดความรู้ให้
ปัญญาประดิษฐ์
10. จัดทา Service Dialog สาหรับบริการด้านกองทุน
เงินทดแทน และจัดเตรียม Data Set ในการสอน
ปัญญาประดิษฐ์โต้ตอบคู่สนทนาด้วย Chatbot
11. พัฒนาโปรแกรมบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่านเว็บไซต์ ช่วงที่ 1
อย่างน้อย ดังนี้
 การเก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละราย
เริ่มตั้งแต่การเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล
และหลังจากสิ้นสุดการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้
เข้ารับการฟื้นฟูบางส่วนอาจกลับเข้าทางาน
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูบางส่วนเข้ารับการฟื้นฟู
ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และได้รับการ
ฟื้นฟูจนกลับไปใช้ชีวิตในสังคม อย่างละเอียด
 นาระบบเชื่อมต่อข้อมูลการประสบอุบัติเหตุ
สถานพยาบาลและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ในทุกกระบวนการ เพือ่ นาข้อมูล ดังกล่าวมา
วิเคราะห์และวางแผนนโยบายการพัฒนาฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2565
 บริการจองตารางนัดหมายเข้ารับบริการหรือ
พบแพทย์ของศูนย์ฟนื้ ฟูฯ
 พัฒนาระบบให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถพิมพ์บัตร
ประจาตัวและวุฒิบัตรการฝึกอาชีพด้วยตนเอง
 เก็บข้อมูลและประเมินผลการสารวจความพึง
ของผู้เข้ารบการฟื้นฟู
 บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างกองทุน
เงินทดแทน
 บริการรับแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน
 บริการรายงานค่าจ้างประจาปีและแบบงวด
 บริการชาระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 บริการดาวน์โหลดเอกสารและใบแจ้งหนี้
อิเล็กทรอนิกส์
 บริการแจ้งเตือน (1)
 บริการแจ้งผลการหารือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 บริการสอบถามเรื่องอื่นๆ
 บริการแจ้งเตือน (2)
12. พัฒ นาโปรแกรมบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่านเว็บไซต์ ช่วงที่ 2
อย่างน้อย ดังนี้
 พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบสถาน
ประกอบการให้สามารถเรียกดูข้อมูลของ
นายจ้างผ่าน Application
 พัฒนาระบบจัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่ายเงินให้แพทย์และระบบการนาส่งการหัก
ภาษี ณ ที่จา่ ย ให้แก่กรมสรรพากร
 บริการแจ้งเตือนให้ทาการปรับบัญชีรายการค่า
รักษาพยาบาล
 บริการแจ้งผลตรวจประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาล (กรณีสมัครใหม่)
 บริการแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพประจาปี
 บริการแจ้งเตือนและแจ้งผลข้อมูลให้กับสถานพยาบาล
ในความตกลงของกองทุน เงินทดแทน

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2565
13. จัดทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ
แสดงรายละเอียดเชิงแผนภูมิรูปภาพเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
14. ทดสอบการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เพื่อการให้บริการ
บนแพลตฟอร์ม
15. ทดสอบการเจาะระบบตาม OWASP top 10
16. การทาสื่อในการอบรม และจัดการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับ สปส.
18. ส่งมอบแพลตฟอร์มและจัดทารายงานสรุปผลโครงการ
19. รับประกันผลงานเป็นเวลา 12 เดือน
(1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66)

งบประมาณ
130,235,350 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 26,047,070 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 104,188,280 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานกองทุนเงินทดแทน

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
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โครงการที่ 4.6

ชื่อโครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนการให้บริการที่หลากหลายด้วยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ ที่มี
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคมใหการคุมครองดูแลสิทธิประโยชนแกผูประกันตนทั้งในสวนที่เปนลูกจางในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 33 และที่เปนผูประกันตนในรูปแบบสมัครใจตามมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งสิ้นประมาณ
16.4 ลานคน (เดือนพฤษภาคม 2563) ใหบริการธุรกรรมตามขอบังคับของกฎหมาย แก่สถานประกอบการที่เปนนายจางอ
ยูประมาณ 4.8 แสนราย (เดือนพฤษภาคม 2563) รวมถึงการทาธุรกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ทีม่ ีความเกี่ยวของกับระบบ
ประกันสังคม อาทิเชน สถานพยาบาล ธนาคารและหน่วยบริการอื่นๆ โดยการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน
ภาระงานที่มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับสัดสวนของบุคลากรเจาหนาที่ ผูใหบริการ สานักงานที่เปนหนวยปฏิบัติ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค แตเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณสูงพรอมทั้งระบบสารสนเทศซึ่ง
เครื่องมือหลักที่ชวยสนับสนุนการใหบริการไดเปนอยางดี จึงสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตดวยอายุการใช
งานของระบบสารสนเทศและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาใหเกิดชองทางและรูปแบบในการทาธุรกรรมใหมๆ
มากมาย จาเปนตองมีการดาเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการทั้งในสวนของฮารดแวร เครือขายสื่อสารขอมูล
การบารุงรักษาระบบงานสารสนเทศเดิม พรอมทั้งปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหมๆ ที่จะนามาให
บริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มจานวนมากขึ้น ดังนัน้ ในปี 2554 สานักงาน
ประกันสังคมจึงได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศงานประกันสังคมในรูปแบบ Web Application เพื่อทดแทนระบบงาน
ประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม แต่เนื่องจากปัญหาความล่าช้าของผู้รบั จ้างพัฒนาระบบ และด้วยข้อจากัด
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุดซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่เพียงพอสาหรับการใช้งานจริง ประกอบกับสานักงาน
ประกันสังคมได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทาให้สานักงานประกันสังคมไม่สามารถนาระบบดังกล่าวมาใช้ใน
การให้บริการได้
ปัจจุบนั นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ดิจิทลั ไทยแลนด์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ในระยะที่ 1-2 หน่วยงานภาครัฐต้องมีการทางานที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานเหมือนเป็นองค์กร
เดียวกัน สานักงานประกันสังคมจึงมีแผนการปฏิรูปประกันสังคม ประกอบด้วยการปฏิรูประบบบริการและปฏิรูประบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน
ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประกันสังคมอย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทลั สานักงาน
ประกันสังคมจึงจาเป็นต้องดาเนินโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมเป็นระบบ
Web Application อย่างเร่งด่วน โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมในรูปแบบ Web
Application และทาการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม สู่ฐานข้อมูลใหม่ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและ
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ทดสอบการใช้งานปริมาณมากด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองแผนปฏิบตั ิราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วย
เครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Digital Economy
3. เพื่อพัฒนาระบบให้รองรับระบบ Web Application สาหรับการรองรับงานบริการในรูปแบบ
e-Service และการให้บริการในรูปแบบทีท่ ันสมัย (Modernized Service)
4. เพื่อถ่ายโอนข้อมูล (Migration) และ ประสานข้อมูล (Synchronization) จากเครื่องคอมพิวเตอร์
Mainframe เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application ตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบนั ให้มีความครบถ้วน
ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
5. เพื่อนาเทคโนโลยีปัจจุบันที่เหมาะสมมาใช้กับระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application อาทิ
Virtualization Technology แบบ Private Cloud, System Engineering Tools.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. รื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และการบริหารสารสนเทศ MIT ของสานักงาน
ประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการดาเนินการและการบริการที่ลาสมั
้ ย
2. สานักงานประกันสังคมสามารถใช้งานระบบงานประกันสังคมแบบ web application ทดแทนระบบงาน
ประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
3. สานักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคมแบบ web application ซึ่งมีความครบถ้วน
ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
4. สานักงานประกันสังคมมีเทคโนโลยีปัจจุบันที่เหมาะสมมาใช้กับระบบงานประกันสังคมแบบ web application
ที่สามารถให้บริการถูกต้องรวดเร็ว
เป้าหมาย
เพื่อรองรับการให้บริการของสานักงานประกันสังคม สาหรับผู้ประกันตน สถานประกอบการ และการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
- จัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลา 11 เดือน (ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564)
- ผูกพันสัญญา ระยะเวลา 24 เดือน (กันยายน 2564 – สิงหาคม 2566)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : มีฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application ซึ่งมีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมี
ประสิทธิภาพ
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1. ระบบงานประกันสังคมเป็นระบบที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งต้องการเครื่องมือที่มีคุณสมบัติสูงในการ
ประมวลผล
2. ระยะเวลาการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานประกันสังคมเดิม (Sapiens) ไปยังระบบใหม่มีระยะเวลาจากัด
ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล
3.การคัดเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เหมาะสมกับระบบงานประกันสังคมที่พัฒนาใหม่ เนือ่ งจาก
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เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีวิวัฒนาการค่อนข้างรวดเร็ด
4. Key success factor ของโครงการนี้ คือการสื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่าง IT และ End-Users รวมทั้งการมี
ส่วนร่วม และร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนใน สปส.
5. การวางแผนงานอย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อสะท้อนให้เห็นเนื้องานทัง้ หมด ซึ่งจะทาให้งานไม่
ตกหล่นและสามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชดิ
6. ผู้บริหารให้ความสาคัญ ติดตามผลการปฎิบัติงานอย่างใกล้ชดิ และช่วยตัดสินใจในกรณีที่มีปญ
ั หาเกิดขึ้น
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
5. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ต่างๆ สาหรับ Data Center (DC) และ
Disaster Recovery (DR)
6. ออกแบบและพัฒนาระบบงานประกันสังคม จานวน 14 ระบบ ดังนี้
1) ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
2) ระบบเงินสมทบ
3) ระบบประโยชน์ทดแทน
4) ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
5) ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
6) ระบบบริการทางการแพทย์
7) ระบบแผนที่ข้อมูล
8) ระบบตรวจสอบ
9) ระบบงานนิติการ
10) ระบบปฏิบัติการมาตรา 40
11) ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชาระ
12) ระบบติดตามสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
13) ระบบเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสานักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก
14) ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ e-Self Service โครงการ Bigdata และโครงการพัฒนาระบบ ERP
7. ทดสอบระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบ ประกอบด้วย
- รายงานผลการทดสอบการทางานของระบบก่อนการฝึกอบรม
- รายงานผลการทดสอบการทางานของระบบ
- รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน
8. รายงานผลการนาเข้าข้อมูล (Data Migration) และรายงานผลการจัดการและแก้ไขข้อมูล (Data Cleansing)
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9. ส่งมอบ Soure Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาที่ถูกแปลงเป็นภาษาเครื่อง) และไฟล์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงานประกันสังคม
10. ฝึกอบรมและทดสอบหลังฝึกอบรม
11. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งานจริงทุกระบบ
12. ใช้งานระบบจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2563
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ปี 2564
1. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
3. วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบงาน จานวน 6 ระบบ ดังนี้
1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผูป้ ระกันตน
2. ระบบเงินสมทบ
3. ระบบประโยชน์ทดแทน
4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
6. ระบบบริการทางการแพทย์
พร้อมส่งมอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปของ Data Center (DC)
4. พัฒนาระบบงานประกันสังคม จานวน 6 ระบบ ดังนี้
1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผูป้ ระกันตน
2. ระบบเงินสมทบ
3. ระบบประโยชน์ทดแทน
4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
6. ระบบบริการทางการแพทย์
ปี 2565

1. วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบงาน จานวน 6 ระบบ ดังนี้
1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผูป้ ระกันตน
2. ระบบเงินสมทบ
3. ระบบประโยชน์ทดแทน
4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
6. ระบบบริการทางการแพทย์

1

2

3

4

5

เดือน
6 7 8 9 10 11 12
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กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2565

พร้อมส่งมอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปของ Data Center (DC)
2. พัฒนาระบบงานประกันสังคม จานวน 6 ระบบ ดังนี้
1. ระบบทะเบียนนายจ้างและผูป้ ระกันตน
2. ระบบเงินสมทบ
3. ระบบประโยชน์ทดแทน
4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม
5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม
6. ระบบบริการทางการแพทย์
3. ส่งมอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
ของ Disaster Recovery (DR)
ปี 2566
1. พัฒนาระบบงานประกันสังคม จานวน 4 ระบบ ดังนี้
1. ระบบปฏิบตั ิการมาตรา 40
2. ระบบตรวจสอบ
3. ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชาระ
4. ระบบติดตามสิทธิประโยชน์ชราภาพ)
2. ออกแบบและพัฒนาระบบงานประกันสังคม จานวน
4 ระบบ ดังนี้
1. ระบบแผนที่ข้อมูล
2. ระบบงานนิติการ
3. ระบบเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างสานักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก
4. ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ e-Self Service
โครงการ Bigdata และโครงการพัฒนาระบบ ERP
3. ฝึกอบรม
งบประมาณ
850,000,000 บาท
ปี 2563 ขอตั้ง 285,000,000 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 120,000,000 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 445,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
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5

เดือน
6 7 8 9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.7

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคม ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน เพื่อให้บริการข้อมูลด้าน
ประกันสังคม แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนั้นเพื่อการบริการงานประกันสังคม สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นที่จะต้องดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้แล้วเสร็จพร้อมติดตั้งใช้งาน รวมทั้งความ
จาเป็นของหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสาหรับใช้ปฏิบตั ิงานตามภารกิจ และเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคม และตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ 4
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสือ่ สารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน กล
ยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึง่ ของ
การสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น สานักงานประกันสังคมจึงได้จัดทาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2563 เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สนับสนุนในการปฏิบัติงานบริการงานประกันสังคม แก่นายจ้าง และผู้ประกันตน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มคี รุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม
สามารถใช้งานการบริหารงานประกันสังคม และการให้บริการงานประกันสังคม แก่นายจ้างและผู้ประกันตนอย่างเพียงพอ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับนายจ้างและ
ผู้ประกันตน
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานประกันสังคม มีความเพียงพอต่อการใช้งานในการบริการงาน
ประกันสังคมกับนายจ้างและผูป้ ระกันตน
3. สานักงานประกันสังคม มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อบริการงานประกันสังคม ได้อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างต่อเนื่องตามภารกิจ
ระยะเวลาการดาเนินการ
9 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน

48

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
อุปกรณ์ที่สานักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจาหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต ที่
อาจจะส่งผลเสียหายต่อสานักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะชารุดขัดข้องจนไม่
สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินงาน
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- จัดทา TOR และราคากลาง
- ประกวดราคา
- ลงนามในสัญญา
4. ติดตั้งและทดสอบ
5. อบรม
6. ใช้งานจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1 2

3

4

5

6

ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ติดตั้งและทดสอบระบบ
3. อบรม
4. ใช้งาน
งบประมาณ
3,225,500 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ ซ 009/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
วงเงิน 3,031,970 บาท

7

8

9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.8

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนประกันสังคม มีขนาด 2,022,892 ล้านบาท เติบโตจากระดับ 1,165,941
ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ 73 ในระยะเวลา 5 ปี และคาดว่ากองทุนจะมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้นในการบริหารกองทุนขนาดใหญ่ จาเป็นต้องมีข้อมูล (Data) และสารสนเทศ
(Information) ที่สามารถนามาใช้ได้ทนั เหตุการณ์ และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ปี 2011 กองบริหารหารลงทุนได้เริ่มมีการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน IDS
(Investment Decision Support -IDS) โดยมีพนื้ ฐานการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มาจากระบบ
โปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่า ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมหลักในการสนับสนุนการบริหารเงินลงทุน และมีการเพิ่มเติม
ข้อมูลบางส่วนเข้าไปในระบบ IDS เพื่อให้สามารถนามาพัฒนาเป็นโปรแกรมรายงานตามการจัดกลุ่มและรูปแบบความ
ต้องการของสานักงานได้
ปัจจุบนั กรอบนโยบายการลงทุนได้ขยายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้มีความต้องการข้อมูลสารสนเทศและรายงานในหลายมิติที่ต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากภายนอกมากขึ้น
นอกเหนือจากโปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนและติดตามสถานการณ์ลงทุนอย่าง
ใกล้ชิด หากต้องการจัดทารายงานสนับสนุนการลงทุนที่ต้องใช้ข้อมูลจากภายนอกเหล่านี้ ผู้ต้องการข้อมูลแต่ละกลุ่มงาน
ต้องดึงข้อมูลออกมาปรับแต่งให้มีขนาด ลักษณะและรูปแบบที่เข้ากันได้กับข้อมูลที่มาจากระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการลงทุน IDS และนามาจัดทารายงานให้ได้รปู แบบการวิเคราะห์ตามความต้องการ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว ทาให้
ข้อมูลอยู่กระจัดกระจายขาดการจัดเก็บอย่างเป็นระบบมีความซ้าซ้อน และใช้เวลามากในการดาเนินการ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองบริหารการลงทุนจึงได้จดั ทาโครงการการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน
เพื่อบูรณาการระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุนให้มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทนั สมัย ครบถ้วน
ถูกต้อง มีรากฐานโครงสร้างข้อมูลที่ยืดหยุ่นสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย มีผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อต้องการขยาย
การจัดเก็บข้อมูลจากระบบโปรแกรมสนับสนุนอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาการนาข้อมูลจากระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้าน
การลงทุนไปใช้ให้ได้คุณค่า และสร้างประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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วัตถุประสงค์
จัดหาผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดานการลงทุน
ระบบ MIS ที่เป็นรูปแบบรายงานหลายมิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และมีความรู้ด้านกระบวนการบริหารการลงทุน
ทั้งหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. จัดทาแผนการปรับปรุงพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
2. ออกแบบรูปแบการติดตัง้ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการประมวลผลจากระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศดานการลงทุน ให้มีความปลอดภัยที่ดี
3. ศีกษา ทบทวน ออกแบบและวางรากฐานโครงสร้างระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน IDS ให้มี
ความยืดหยุ่น สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลจากระบบโปรแกรมหลักที่มีข้อมูลการทาธุรกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ระบบโปรแกรมสนับสนุนอื่นๆ และแหล่งข้อมูลจากภายนอก
4. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล (Extract Transform Load) ที่เชือ่ มโยงไปยังเครือข่ายข้อมูลระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน IDS
5. พัฒนารูปแบบการแสดงผลจากระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน IDS ให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. มีแผนงานการบูรณาการระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่
ชัดเจน และสามารถดาเนินงานต่อได้จริง
2. มีโครงสร้างระบบฐานข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการลงทุน ที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีต้นแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการ
ลงทุน ที่มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง และการควบคุมคุณภาพข้อมูลที่ดี
4. มีต้นแบบเครื่องมือหลักที่สามารถใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการบริหารการลงทุนอย่างเป็น
รูปธรรม
เป้าหมาย
มีระบบสารสนเทศด้านการลงทุนที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลงทุนได้ครบถ้วนถูกต้องมากขึ้น และ
สามารถนาไปจัดทาระบบ MIS เพื่อสนับสนุนการบริหารเงินกองทุนได้ตั้งแต่ในระดับเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนระบบปฏิบัติการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2563)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศที่สามารถจัดเก็บข้อมูลด้านการลงทุนที่มีแหล่งข้อมูลหลากหลาย และสามารถนาไป
พัฒนารายการ MIS ด้านการลงทุนได้ 1 ระบบ
ผลลัพธ์ : มีข้อมูลสนับสนุนการบริหารการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการได้ยืดหยุน่ รวดเร็วขึ้น สามารถกากับ
การลงทุน และตรวจสอบสถาณการณ์ลงทุนเพื่อการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
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กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดจ้าง
2. จัดทาแผนการดาเนินโครงการ โดยกาหนดแนวทาง วิธีการศึกษา ขั้นตอน พร้อมปฏิทนิ การทางานและ
กาหนดระยะเวลา
3. วางแผนและออกแบบระบบ
3.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
3.2 จัดทาโครงสร้างของข้อมูลที่ควรจะเป็น
3.3 ศึกษาโครงสร้างข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3.4 วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างข้อมูลที่อยู่และข้อมูลที่ควรเป็น
3.5 จัดทาแผนการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
3.6 ออกแบบการติดตั้งและปรับปรุงระบบ รวมทั้งการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ IDS และระบบต้นแบบ Business Intelligence
Report ด้านการบริหารการลงทุน
4.1 ปรับปรุงคลังข้อมูลโดยนาข้อมูลและงานวิจัยทีไ่ ด้มาจากข้อ 3 มาจัดทาฐานข้อมูล
4.2 ดาเนินการเชื่อมต่อข้อมูล
4.3 ออกแบบรูปแบบการแสดงผลเพื่อเป็นต้นแบบในการนาข้อมูลไปใช้
4.4 ออกแบบระบบในการบริหารจัดการข้อมูลและรูปแบบการแสดงผล
4.5 พัฒนาระบบ
4.6 ทดสอบระบบ
4.7 อบรม
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
ปี 2563
1. ขออนุมัติหลักการการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ร่าง TOR
3. คัดเลือกผูร้ ับจ้าง
4. ดาเนินการเซ็นสัญญาจ้างพัฒนาระบบ
5. เก็บข้อมูลวิเคราะห์โครงสร้างระบบฐานข้อมูลเดิม และ
ออกแบบติดตั้งปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน
6.พัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมูลจากระบบศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ
7. ทดสอบผลลัพธ์ฐานข้อมูลและระบบการแสดงผล
8. อบรมและสรุปนาเสนอผลงานทั้งหมด

1

2

3

4

เดือน
5 6 7 8 9 10 11 12
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งบประมาณ
6,000,000 บาท
ปี 2563 ขอตั้ง 6,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารการลงทุน
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ จ 105/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
วงเงิน 4,173,000 บาท
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
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โครงการที่ 4.9

ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลีย่ นระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
กองบริหารการลงทุนนาระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่ามาใช้ตงั้ แต่ปี 2546 ซึ่งระบบงานส่วนใหญ่
รองรับการลงทุนในประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในรูปกองทุนรวม FIF (Foreign investment
fund) โดยซื้อเป็นหน่วยลงทุนผ่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศเท่านั้น
ในปี 2560 คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนได้มีข้อเสนอแนะให้สานักงานประกันสังคมเร่งดาเนินการนาเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน (SAA) ฉบับที่ 3 (ปี 2557 -2561) กองบริหารการลงทุนจึง
เพิ่มเติมระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่าสาหรับรองรับการลงทุนตรงในต่างประเทศในรูปแบบเปิด ETF
(Exchange traded fund) และการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่สามารถรองรับระบบการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากไม่สามารถรองรับการลงทุนในตราสารหนี้ตา่ งประเทศที่มีสตู รการคานวณหลากหลาย
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่มกี ารอ้างอิงสินทรัพย์ตามตลาดต่างประเทศ การบริหารจัดการหลักทรัพย์ค้าประกันในสกุล
ต่างประเทศรวมถึงการกากับการลงทุนของการทาธุรกรรมเหล่านี้
กองบริหารการลงทุนจึงได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนสาเร็จรูปที่มีแนวโน้ม
สามารถครอบคลุมการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 5 ระบบโปรแกรม ได้แก่ 1) Simcorp 2) Mx.3 3) Fusion Invest 4) Charles River
และ 5) ALTO พบว่าระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนดังกล่าว มีฟังก์ชันการตั้งค่าการยืดหยุ่นสูง มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่าง
กัน และการใช้โปรแกรมดังกล่าวต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทางานภายในใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานระบบ
โปรแกรมบริหารการลงทุนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลที่ดี (Best Practice) ดังนั้นจึงเป็นข้อจากัดที่กอง
บริหารการลงทุนจะสามารถกาหนดการคัดเลือกระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบข้อดีข้อเสีย การทางานของโปรแกรมที่ลงรายละเอียดเชิงลึกตามประเภทหลักทรัพย์
ที่ลงทุน และต้องมีความเข้าใจสถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อออกแบบการใช้งานระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน กองบริหาร
การลงทุนจึงได้ประสานเป็นการภายในสอบถามข้อมูลในการคัดเลือกระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) พบว่าทั้งสองหน่วยงานได้จัดจ้างทีป่ รึกษาต่างประเทศ
ที่มีประสบการณ์ดานการลงทุน และรอบรู้การทางานของระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนสาเร็จรูปที่ใช้ในรัฐบาล
ต่างประเทศ และบริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุนชัน้ นาของโลกมาให้คาปรึกษาและวิเคราะห์การทางานของระบบ
โปรแกรมบริหารการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนสาเร็จรูปแบบใหม่เกิดความคุ้ม
ค่าสูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการบริหารการลงทุนทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว
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ดังนั้นกองบริหารการลงทุนจึงได้จัดทาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหาร
การลงทุนของสานักงานประกันสังคม เพื่อให้การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนใหม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถมีระบบโปรแกรมที่เหมาะสมสามารถครอบคลุมการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม
ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการบริหารจัดการกองทุนในระยะยาว
วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งกระบวนการทางานปัจจุบนั และออกแบบภาพรวมของกระบวนการทางานใหม่
(Future Investment process model) ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับกองทุนประกันสังคม
2. ศึกษาข้อมูลซอฟแวร์การลงทุนที่องค์กรรัฐบาลและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชัน้ นาของโลกนามาใช้
สรุปทางเลือกข้อดีข้อจากัดแต่ละระบบโปรแกรมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และประเมินต้นทุน เพื่อเป็นแนวทางการ
คัดเลือกซอฟแวร์ใหม่ที่เหมาะสม
3. ร่วมจัดทาข้อกาหนดขอบเขตความต้องการของระบบโปแกรมใหม่ทั้งที่เป็นฟังก์ชนั การทางานของโปแกรม
และส่วนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (Functional and non-functional requirements)
4. จัดทาแผนงาน (Road map) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารโครงการ (Implement) ระบบใหม่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข้งของการทางานปัจจุบัน และภาพรวมกระบวนการทางานใหม่ที่มีมาตรฐาน
การทางานที่ดี และมีความสอดคล้องสนับสนุนข้อกาหนดความต้องการของระบบใหม่
2. รายละเอียดข้อกาหนดของระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน ต้นทุนที่คุ้มค่า และวิธีการประเมินการคัดเลือก
ให้ได้ระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กร
3. ทราบสิ่งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารโครงการการ Implement ระบบใหม่ ให้
เป็นไปตามกาหนดการและเป้าหมาย
4. มีแนวโน้มที่ละเอียดรอบคอบเพื่อการคัดเลือกระบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ระบบโปรแกรมที่เหมาะสม
สามารถครอบคลุมการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2559 ลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการบริหารจัดการกองทุนในระยะยาว
เป้าหมาย
ผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนที่สามารถนาไปใช้คัดเลือกระบบใหม่ที่
เหมาะสม และแผนงานเตรียมความพร้อมแนวทางการ Implement ระบบใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2563)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต ผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน (จานวน 1 ฉบับ)
ผลลัพธ์ นาผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนไปใช้ในการจัดทาโครงการ
ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนใหม่ เพื่อให้ได้ระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนที่ครอบคลุมการลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2559
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กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ดาเนินการจัดจ้างทีป่ รึกษาดังนี้
2.1 ร่าง TOR แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และดาเนินการร่าง TOR การดาเนินงานของโครงการ
2.2 คัดเลือกที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตรวจรับผลงานทีป่ รึกษากาหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือก ส่ง TOR ให้ที่ปรึกษาอ่านเพื่อยื่นข้อเสนอเพื่อให้คะแนน สัมภาษณ์และสรุปคะแนน
3. ทาสัญญาจ้างบริษัททีป่ รึกษา ที่มีความเชี่ยวชายด้นกระบวนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลหรือบริษัท
จัดการหลักทรัพย์ชั้นนา รวมทัง้ มีความเชี่ยวชาญในการเข้าในระบบโปรแกรมการทางานของระบบโปรแกรมในตลาด มี
ความรูด้ ้านการเงิน และการบริหารจัดการโครงการ
4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบนั และออกแบบภาพรวมการทางานใหม่ (Investment process
model)
5. ศึกษาข้อมูลซอฟแวร์การลงทุนที่ใช้ในองค์กรรัฐบาลและบริษัทจัดการหลักทรัพย์ชนั้ นาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสรุปข้อดีข้อจากัดแต่ละระบบโปรแกรมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ต้นทุน เพื่อเป็นแนวทางการ
คัดเลือกซอฟแวร์ใหม่ที่เหมาะสม
6. จัดทาขอบเขตข้อกาหนดของระบบใหม่ และ Model การประเมินการคัดเลือกระบบโปรแกรม
7. จัดทาแผนการเตรียมความพร้อมแนวทางการ Implement ระบบใหม่
8. สรุปและนาเสนอผลการศึกษา
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
ปี 2563
1. ขออนุมัติหลักการการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ร่าง TOR
3. คัดเลือกที่ปรึกษา
4. ดาเนินการเซ็นสัญญาจ้างที่ปรึกษา
5. ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบันและออกแบบ
Investment process model
6. ที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบโปแกรมและสรุปรายชื่อวอฟแวร์
ระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและต้นทุนที่เหมาะสม
7. ที่ปรึกษาจัดทา TOR , Model การคัดเลือกและแผนการ
เตรียมความพร้อมแนวทางการ Implement ระบบใหม่
8. สรุปนาเสนอผลการศึกษาทั้งหมด

1

2

3

4

เดือน
5 6 7 8 9 10 11 12
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งบประมาณ
15,000,000 บาท
ปี 2563 ขอตั้ง 15,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบริหารการลงทุน
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โครงการที่ 4.10

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคม ได้ทาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับ
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ตามสัญญาเลขที่ ซ 034/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 6,700 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดหัวเข็ม จานวน 2,376 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์
จานวน 2,049 เครื่อง เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 5,622 เครื่อง พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายและบัญชีผู้ใช้งาน ระบบตรวจสอบระบบป้องกันกาจัดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากผูป้ ระสงค์ร้าย ซึ่งมีอายุการใช้งาน 7 ปี
โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ทาการติดตั้งและใช้งานอยู่ทกุ หน่วยงานทั่วประเทศ รวมทั้งความจาเป็นของหน่วยงาน
ที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงาน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ
ด้วยลักษณะการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานประกันสังคม โดยทั่วไปมีสภาพการใช้งานต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการทางานไม่มเี วลาหยุดพักเพื่อให้บริการงานประกันสังคม ซึง่ เป็นการใช้งานที่หนักมาก โดยจะเห็นได้
อย่างชัดเจนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
ประกันสังคมที่ใช้งานในปัจจุบันมีความเสี่ยง มีสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2556) จึงทาให้มี
สภาพชารุดเสียหายบ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะมีการซ่อมบารุงเพื่อกลับมาใช้งานได้ตามสัญญาบารุงรักษาก็
ตาม แต่ก็เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคมที่จะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดชะงักการให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง
ที่ต้องรอให้มีการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติดังนัน้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันจาเป็นต้องมีการทดแทน
เพราะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ มีความล่าช้า เนื่องจากมีทรัพยากรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ที่จะรองรับการ
ปฏิบัติงานที่หนักมากขึ้นในสภาวะการทางานต่อๆ ไปได้ ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่สานักงานประกันสังคมใช้
งานอยู่ในปัจจุบนั บางรายการไม่มีการจาหน่ายในท้องตลาด เนือ่ งจากยกเลิกการผลิต อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงที่
อุปกรณ์จะชารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้และไม่คุ้มค่าที่จะทาการบารุงรักษา
ดังนั้นสานักงานประกันสังคมจึงต้องเตรียมการเพื่อรองรับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม เพื่อให้บริการงานประกันสังคมกับนายจ้าง ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน และ
สถานประกอบการ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมให้กับเจ้าหน้าที่
ของสานักงานประกันสังคมในการปฏิบัติงานให้บริการงานประกันสังคม
2. เพื่อจัดหาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus software)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับนายจ้าง
ผู้ประกันตน
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานประกันสังคม มีความเพียงพอต่อการใช้งานในการบริการงาน
ประกันสังคมกับนายจ้างและผูป้ ระกันตน
3. สานักงานประกันสังคม มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อบริการงานประกันสังคม ได้อย่างต่อเนื่อง
4. สามารถลดความเสี่ยง ในการถูกโจมตีจากไวรัส และผู้ไม่ประสงค์สงค์ดี ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่าย
และระบบเครือข่ายของสานักงานประกันสังคมได้
5. ทาให้การปฏิบัติงานภายในสานักงานประกันสังคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในสานักงานประกันสังคม และการให้บริการงานประกันสังคม กับ
นายจ้างและผู้ประกันตน
7. นายจ้างและผูป้ ระกันตนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการจากสานักงานประกันสังคม
เป้าหมาย
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานประกันสังคมในการปฏิบัติงานให้บริการงานประกันสังคม พร้อมระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus
software) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่ายของสานักงานประกันสังคม จานวน 6,545 เครื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
11 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : ระดับความสาเร็จของการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการเสื่อมสภาพและหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต
ซึ่งอาจทาให้ไม่มีผู้รบั จ้างรายใดให้ความสนใจเข้ามาดูแลได้ เนื่องจากต้นทุนการให้บริการสูงขึ้นมาก
2.อุปกรณ์ด้าน Security มีหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต ซึ่งไม่มีผู้รับจ้างรายใดสามารถเข้ามา
ดูแลได้ และหาอุปกรณ์ทดแทนได้เลย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางและเมื่อนามาใช้อาจต้องใช้เวลาในการ Migration
ซึ่งผู้รับจ้างอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงในการดูแลค่อนข้างสูงและมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าปรับและทาให้ไม่
สนใจเข้ามาดูแลเช่นกัน
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
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เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ณ ส่วนกลาง
5. ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่วประเทศ
6. อบรม
7. ใช้งานจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ปี 2564
1. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการ ณ ส่วนกลาง พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่ว
ประเทศ
3. อบรม
4. ใช้งานจริง
งบประมาณ
180,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ซ 013/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
วงเงิน 179300,275 บาท
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.11

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุ ท ธ์ : กลยุ ท ธ์ ที่ 4.3 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศภายในองค์ ก ร
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคม ได้ทาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับ
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ตามสัญญาเลขที่ ซ 034/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 6,700 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดหัวเข็ม จานวน 2,376 เครื่อง เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ จานวน 2,049 เครื่อง เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 5,622 เครื่อง พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและบัญชีผู้ใช้งาน ระบบตรวจสอบระบบป้องกันกาจัดไวรัส
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ป้องกันการบุก
รุกโจมตีจากผู้ประสงค์ร้าย ซึ่งมีอายุการใช้งาน 7 ปี โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ทาการติดตั้งและ
ใช้งานอยู่ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ รวมทั้งความจาเป็นของหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงาน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผูป้ ระกันตน และสถานประกอบการ
ด้วยลักษณะการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงานประกันสังคม โดยทั่วไปมีสภาพการใช้งานต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการทางานไม่มเี วลาหยุดพักเพื่อให้บริการงานประกันสังคม ซึง่ เป็นการใช้งานที่หนักมาก โดยจะเห็นได้
อย่างชัดเจนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
ประกันสังคมที่ใช้งานในปัจจุบันมีความเสี่ยง มีสภาพผ่านการใช้งานมาแล้ว
เป็นระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2556) จึงทาให้มีสภาพชารุดเสียหายบ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะมีการซ่อม
บารุงเพื่อกลับมาใช้งานได้ตามสัญญาบารุงรักษาก็ตาม แต่ก็เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคม
ที่จะต้องมีช่วงเวลาทีต่ ้องหยุดชะงักการให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องรอให้มีการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ
มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้
ดาเนินงาน “โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ (ที่ขอใหม่และทดแทนของเดิม)” ภายในวงเงิน
รวมไม่เกิน 489,751,400 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันการดาเนินการ ปี 2564
- 2567 โดยการส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมระบบบริหารจัดการสาหรับปี 2564
ให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 180,000,000 บาท สาหรับงวดส่งมอบครุภัณฑ์และการจ่ายเงินตามสัญญาสาหรับ
ปี 2565 - 2567 ให้เป็นไปตามความจาเป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในปี 2564 สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
ระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สาหรับงานประมวลผล จานวน 6,545 เครื่อง ชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
6,545 ชุด และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 6,545 ชุด
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ดังนั้นสานักงานประกันสังคมจึงต้องเตรียมการเพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ
มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม เพื่อให้บริการงานประกันสังคมกับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อจั ด หาครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ชุ ด ใหม่ ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ มาทดแทนครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ เดิ ม
ให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมในการปฏิบัติงานให้บริการงานประกันสังคม
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่ายของสานั กงาน
ประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบตรวจจับป้องกันการบุกรุกและกักกันเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบเครือข่าย ได้แก่ ระบบ
ตรวจสอบการมีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายระบบบริหารจัดการควบคุมการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
สื่อสาร และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับนายจ้างและ
ผู้ประกันตน
2. ครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ข องส านั ก งานประกัน สั ง คม มี ความเพี ย งพอต่ อ การใช้ ง านในการให้ บ ริก ารงาน
ประกันสังคมกับนายจ้างและผู้ประกันตน
3. สานักงานประกันสังคม มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อบริการงานประกันสังคม ได้อย่างต่อเนื่อง
4. สามารถลดความเสี่ยง ในการถูกโจมตีจากไวรัส และผู้ไม่ประสงค์ดี ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่าย
5. นายจ้างและผู้ประกันตนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการจากสานักงานประกันสังคม
เป้าหมาย
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมในการให้บริการงานประกันสังคม
มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่ายของสานักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบตรวจจับ
ป้องกันการบุกรุกและกักกันเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบเครือข่าย บริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสานักงาน
ประกันสังคมได้ทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาการดาเนินการ
6 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่วประเทศ พร้อมอบรมและใช้งานจริง
ณ เดือนธันวาคม 2565
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการเสื่อมสภาพและหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต
ซึ่งอาจทาให้ไม่มีผู้รบั จ้างรายใดให้ความสนใจเข้ามาดูแลได้ เนื่องจากต้นทุนการให้บริการสูงขึ้นมาก
2. อุปกรณ์ด้าน Security มีหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต ซึ่งไม่มีผู้รับจ้างรายใดสามารถเข้ามา
ดูแลได้ และหาอุปกรณ์ทดแทนได้เลย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางและเมื่อนามาใช้อาจต้องใช้เวลาในการ Migration
ซึ่งผู้รับจ้างอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงในการดูแลค่อนข้างสูงและมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าปรับและทาให้ไม่
สนใจเข้ามาดูแลเช่นกัน

62

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และตาม
ระเบี ย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่วประเทศ
5. อบรมและใช้งานจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
1. จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ
ณ หน่วยงานทั่วประเทศ
3. อบรมและใช้งานจริง
งบประมาณ
161,540,400 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดือน
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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โครงการที่ 4.12

ชื่อโครงการ : โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) สานักงานประกันสังคมสานักงานใหญ่ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารดังกล่าวเป็น Infrastructure พื้นฐาน เพื่อรองรับภาระ
งานต่างๆ ที่มีการให้บริการแบบรวมศูนย์ (Centralize) ปัจจุบนั ระบบสารสนเทศที่สานักงานประกันสังคมให้บริการมี 2
รูปแบบคือสถาปัตยกรรมแบบปิด โดยทางานผ่าน 3270 terminal ในลักษณะเชื่อมต่อเครื่อง Mainframe ซึ่งมีระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานคือ ระบบเงินสมทบ ระบบงานทะเบียน ระบบงานประโยชน์ทดแทน ระบบการเงินและบัญชี ระบบ
ตรวจสอบ และระบบบริการทางการแพทย์ เป็นต้นและสถาปัตยกรรมแบบเปิด โดยทางานผ่าน Web Browser ระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานคือระบบงานกองทุนเงินทดแทน ระบบมาตรา 40 ระบบบริหารการลงทุน ระบบงานประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บ ระบบการให้บริการ e-Service ระบบทันตกรรม
ระบบบาเหน็จบานาญชราภาพ และระบบสารสนเทศการประกันสังคม กรณีว่างงาน เป็นต้น ทัง้ นี้สานักงานประกันสังคม
กาลังพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศที่ใช้งานในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบปิด ไปสู่ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเปิด ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสื่อสารรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารสารอง เพื่อให้ทางานในลักษณะระบบสารอง
(Redundancy) และมีการแบ่งภาระในการสื่อสารของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Load Balancing) ตลอดจนการรองรับ
ภาระงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นสานักงานประกันสังคมจึงมีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมประกอบกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารเดิมที่สานักงาน
ประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ไม่มีการจาหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยง
ที่อุปกรณ์จะชารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
2. เพื่อให้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับการปรับขยาย
(Scalable) ในอนาคต
3. เพื่อให้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) สามารถป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่เกิด
จากอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหรือระบบสายสัญญาณ โดยจะต้องมีระบบสารอง (Redundancy)
4. เพื่ อ ให้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารภายใน (LAN) มี ก ารแบ่ ง ภาระในการสื่ อ สารของระบบเครื อ ข่ า ย
(Load Balancing)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. สานักงานประกันสังคมมีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิม
2. สานักงานประกันสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีสอดคล้อง
กับการปรับขยาย (Scalable) ในอนาคต
3. สานักงานประกันสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่สามารถป้องกันการผิดพลาดของระบบ
(Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหรือระบบสายสัญญาณ โดยมีระบบสารอง (Redundancy)
4. สานักงานประกันสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่มีการแบ่งภาระในการสื่อสารของระบบ
เครือข่าย (Load Balancing)
เป้าหมาย
จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสือ่ สารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสื่อสารสารอง เพื่อให้ทางานในลักษณะระบบสารอง (Redundancy) และมีการแบ่งภาระในการสื่อสารของระบบ
เครือข่ายสื่อสาร (Load Balancing) ตลอดจนการรองรับภาระงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ระยะเวลาการดาเนินการ
10 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
อุปกรณ์ที่สานักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจาหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต ที่
อาจจะส่งผลเสียหายต่อสานักงานประกันสังคมได้อีกทั้ งอุปกรณ์ เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุป กรณ์ จะชารุดขัดข้องจนไม่
สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบสารสนเทศของ
สานักงานประกันสังคมทั้งหมด
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ
5. อบรม
6. ใช้งานจริง
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1 2

3

4

5

6

ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ติดตั้งและทดสอบระบบ
3. อบรม
4. ใช้งาน
งบประมาณ
84,083,000 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 84,083,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ซ 004/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
วงเงิน 83,200,000 บาท

7

8

9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
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โครงการที่ 4.13

ชื่อโครงการ : โครงการจัดชื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคมมีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ตลอดจนสาขาอาเภอต่างๆ ทัง้ สิน้ 149 หน่วยงาน ซึง่ มีภารกิจหลักสาคัญเกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม ที่ต้องให้บริการ
นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน อีกทั้งยังต้องมีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อกาหนดและรับทราบนโยบายเร่งด่วน ดังนัน้
จึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์และเหตุจาเป็นเร่งด่วน รวมทั้งเพื่อพัฒนาการให้บริการให้กับนายจ้าง ลูกจ้างและ
ผู้ประกันตน
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงานประกันสังคม เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
จึงได้ติดตัง้ และใช้งานอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลตั้งแต่ปี 2556 ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกล
แบบหลายจุด (MCU) ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลสาหรับจังหวัด 16 จังหวัด และซอฟต์แวร์ประชุมทางไกลพร้อม
กล้องจานวน 100 ชุด เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานราชการในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล โดยใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ในการเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและสานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา รวมทั้งสามารถติดต่อประสานงานเชื่อมโยง
การบริหารงานระหว่างสานักงานประกันสังคมกลุ่มจังหวัดด้วยกัน หรือติดต่อประสานงานจากสานักงานประกันสังคม
สานักงานใหญ่ไปสูส่ านักงานประกันสังคมกลุ่มจังหวัดได้ โดยการบริหารสั่งการ มอบหมายนโยบายเร่งด่วนในสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ และเหตุความจาเป็นเร่งด่วนต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ รวมทั้งใช้พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาที่สานักงาน
ประกันสังคมส่วนกลาง
ดังนั้น สานักงานประกันสังคมจึงมีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video
Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิมของสานักงานประกันสังคมและรองรับจานวนผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
อุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลเดิมที่สานักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจาหน่าย
ในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะชารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิมของสานักงานประกันสังคมและ
รองรับจานวนผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้น
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถสั่งการ มอบหมาย
นโยบายเร่งด่วน ทาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้การบริการนายจ้าง ลูกจ้างและ
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ผู้ประกันตนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อเป็นการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ภายในสานักงานประกันสังคม ในการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล
(Video Conference)
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถ ทาการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ประกันสังคม กับฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ได้แบบทางไกล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. สานักงานประกันสังคมมีระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ที่อานวยประโยชน์ต่อการบริหาร
ราชการ สามารถสั่งการ มอบนโยบายเร่งด่วน
2. สามารถจัดประชุมร่วมกันแบบทางไกล ระหว่างฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม กับฝ่าย
นายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างได้
3. สามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ความคล่องตัว และเพิ่มจานวนครั้ง ในการจัดประชุม สัมมนา อบรมได้
4. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่สานักงานประกันสังคมส่วนกลาง
เป้าหมาย
จัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิมของสานักงานประกันสังคม และ
รองรับจานวนผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ
10 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
อุปกรณ์ที่สานักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจาหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต ที่
อาจจะส่งผลเสียหายต่อสานักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะชารุดขัดข้องจนไม่
สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินงาน
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ
5. อบรม
6. ใช้งานจริง
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1 2

3

4

5

6

ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ติดตั้งและทดสอบระบบ
3. อบรม
4. ใช้งาน
งบประมาณ
61,577,000 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 61,577,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ซ 005/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
วงเงิน 60,900,000 บาท

7

8

9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.14

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้การ
ดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ และกาหนดให้หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศมีหน้าทีป่ ้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่
นาเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็นกรอบ
การดาเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้กาหนดแนวทางดาเนินการให้พัฒนาโครงสร้างองค์กรในภาครัฐ
เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพือ่ เสริมสร้างความไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ติดต่อ
ประสานงานกับภาครัฐ
ปัจจุบนั สานักงานประกันสังคมมีการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Web Service ทั้งภายในระบบงานของ
สานักงานประกันสังคมเอง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการให้บริการ e-Service แก่นายจ้าง
ผู้ประกันตนทั้งผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน่ บนมือถือ ซึ่งการให้บริการแบบ Web Service นี้เองเป็นช่องทางให้ผู้ไม่
ประสงค์ดโี จมตีระบบสารสนเทศของสานักงานประกันสังคมเกิดความเสียหาย การโจมตีดังกล่าวมีความร้ายแรงมากเช่น
Schema Poisoning ,Xpath Injection ,Shell Injection , SQL Injection และ Cross-Site Scripting เป็นต้น ซึง่ หาก
โจมตีสาเร็จผูโ้ จมตีสามารถนาข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการออกไป ทาให้สานักงานประกันสังคมสูญเสียชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือ
ดังนั้นสานักงานประกันสังคมจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดหาระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม เนื่องจากผู้รับจ้างบารุงรักษาอุปกรณ์รายเดิมแจ้งว่าอุปกรณ์ที่สานักงาน
ประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ไม่มีการจาหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยกเลิกการผลิตทาให้ไม่รองรับในการ
อัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ทอี่ าจจะส่งผลเสียหายต่อสานักงานประกันสังคมได้อีกทั้ง
อุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงทีอ่ ุปกรณ์จะชารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการ
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ดาเนินงาน และอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับการพิสูจน์ตัวตนและกาหนดสิทธิตามมาตรฐานใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เช่น
SAMLv2 ,OpenID Connect และ OAuth2 เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service ทดแทนอุปกรณ์เดิม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตี Web Service โดยเฉพาะ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Web Service
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ผ่าน Web Service ของสานักงานประกันสังคม
5. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละบริการหลักของสานักงานประกันสังคม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Web Service ของสานักงานประกันสังคมมีความมัน่ คงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์
2. สามารถควบคุมระดับความปลอดภัยการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ
3. สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อการให้บริการข้อมูลที่ความหลากหลายให้การพิสูจน์ตัวตนได้ตามเทคโนโลยี
ปัจจุบนั ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Web Service ของสานักงานประกันสังคมมีความมัน่ คงปลอดภัยจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
ระยะเวลาการดาเนินการ
11 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
อุปกรณ์ที่สานักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจาหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ยกเลิก
การผลิตทาให้ไม่รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจส่ง
ผลเสียหายต่อสานักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะชารุดขัดข้องจนไม่ สามารถใช้งาน
ต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินงาน และอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับการ พิสูจน์ตัวตนและกาหนด
สิทธิตามมาตรฐานใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เช่น SAMLv2 ,OpenID Connect และ OAuth2 เป็นต้น ทาให้ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้รองรับกับการพิสูจน์ตัวตนและกาหนดสิทธิที่มีความปลอดภัยมากขึ้นได้
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
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3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ
5. อบรม
6. ใช้งานจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1 2

3

4

5

6

ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ
3. อบรม
4. ใช้งาน
งบประมาณ
59,556,000 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 59,556,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ซ 003/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564
วงเงิน 59,556,000 บาท
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.15

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้การ
ดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ และกาหนดให้หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศมีหน้าทีป่ ้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่
นาเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็นกรอบ
การดาเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้กาหนดแนวทางดาเนินการให้พัฒนาโครงสร้างองค์กรในภาครัฐ
เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพือ่ เสริมสร้างความไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ติดต่อ
ประสานงานกับภาครัฐ
สานักงานประกันสังคม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการเก็บฐานข้อมูลนายจ้างและ
ผู้ประกันตน เพื่อการสืบค้นการลงทะเบียนผูป้ ระกันตน การส่งข้อมูลเงินสมทบ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกันตน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบงานประกันสังคมในลักษณะเว็บ Application และ Mobile Application
เพื่อให้บริการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่น ระบบงานประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บ (WPR) ระบบการให้บริการ e-Service ระบบกองทุนเงินทดแทน (WCF) และระบบผูป้ ระกันตนมาตรา 40 (M40)
เป็นต้น จากสถานะดังกล่าว ส่งผลให้สานักงานประกันสังคม เกิดความเสี่ยงในเรื่องภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีภัยคุกคามใหม่ ๆ และรุนแรง เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน เช่น การโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อโจรกรรม
ข้อมูล (Hacker) ภัยคุกคามจาก Ransom ware หรือการเรียกค่าไถ่ไฟล์ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next-Generation Firewall) จะทาหน้าที่ป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น
Advance Malware ,Zero Day Attack หรือ Advance Threat Protection เป็นต้น โดยจะทาหน้าที่เป็นอุปกรณ์หน้า
ด่านเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่จะเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายภายในสานักงานประกันสังคม
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ดังนั้นสานักงานประกันสังคมจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
(Firewall) เดิม เนื่องจากผู้รับจ้างบารุงรักษาอุปกรณ์รายเดิมแจ้งว่าอุปกรณ์ที่สานักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่
มีการจาหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยกเลิกการผลิตทาให้ไม่รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่
แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อสานักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์
จะชารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินงาน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้มีรายงานการวางแผนปรับปรุงด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารนเทศ โดย
ในรายงานฉบับดังกล่าวมีการระบุความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall ว่าไม่สามารถป้องกัน และควบคุมการ
ใช้งานของผู้ใช้งานในระดับลึกของ Application ได้ ให้พิจารณาการใช้งาน Next-Generation Firewall เข้ามาใช้งาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ทดแทนอุปกรณ์เดิม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการให้บริการระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเชิงลึกที่มีระดับ
ความรุนแรงขั้นสูง ทั้งจากเครือข่ายภายใน และเครือข่ายภายนอก
3. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ป้องกันการโจมตีในระดับ Application
4. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบ และป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายของ Malicious Software (Virus,
Spyware และ Ransom ware เป็นต้น)
5. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ติ ดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งบนเครือข่ายภายในและภายนอก เพื่อลด
โอกาสการเกิดความผิดปกติใด ๆ บนระบบเครือข่ายในเชิงรุก
6. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละบริการหลักของสานักงานประกันสังคม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. สานักงานประกันสังคม สามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งจากเครือข่ายภายใน และเครือข่าย
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ลดความเสี่ยงในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล ข้อมูลผิดพลาด และระบบไม่พร้อมใช้งานอันเนื่องมาจากภัย
คุกคามด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เนื่องจากมีระบบทีส่ ามารถติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ระบบสารสนเทศทั้งหมดของสานักงานประกันสังคม มีความมัน่ คงปลอดภัยจากภัยคุกทางไซเบอร์
ระยะเวลาการดาเนินการ
11 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
อุปกรณ์ที่สานักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจาหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ยกเลิก
การผลิตทาให้ไม่รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจะ ส่งผลเสียหายต่อ
สานักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะชารุดขัดข้องจนไม่ สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้
เกิดการหยุดชะงักในการดาเนินงาน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศได้มีรายงานการวางแผน

74

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

ปรับปรุงด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารนเทศ โดย ในรายงานฉบับดังกล่าวมีการระบุความเสี่ยงด้านอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย Firewall ว่าไม่สามารถป้องกัน และ ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานในระดับลึกของ Application ได้ ให้
พิจารณาการใช้งาน Next-Generation Firewall เข้ามาใช้งาน
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ
5. อบรม
6. ใช้งานจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1 2

3

4

5

6

ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ
3. อบรม
4. ใช้งาน
งบประมาณ
178,289,000 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 178,289,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ซ 002/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
วงเงิน 178,289,000 บาท

7

8

9

10

11

12
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โครงการที่ 4.16

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM)
จานวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคม มีภารกิจหลัก คือ การบริหารงานกองทุนเงินทดแทน และการบริหารกองทุน
ประกันสังคม ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างทั่วประเทศ ด้วยการบริการที่ทันสมัย
รองรับบริการ e – Self Service สานักงานประกันสังคม ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับต้นๆ ทีม่ ีการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ซึง่ ระบบสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจหลักสาคัญของการให้บริการข้อมูล เริ่มจากกระบวนการรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้รับบริการ ซึ่งการบริการข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ นัน้ จาเป็น
จะต้องมีระบบการประมวลผลข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกด้าน เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูล อันส่งผลต่อภาพลักษณ์การบริการ
ขององค์กรเสียหายอีกด้วย
สานักงานประกันสังคม มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งเชื่อมโยงกันจานวน
มาก อยู่ในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลให้แก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ
โดยทางานต่อเนื่องตลอดเวลา อีกทั้งยังมีอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) สนับสนุนให้กับระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบทาความเย็น ซึ่งระบบดังกล่าว ถือเป็นความสาคัญ และมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังกล่าว เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงมากแก่ตัวอุปกรณ์เอง
หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ การเพิ่มระดับอุณหภูมิมากไปหรือน้อยไป จะทาให้เกิด
ความชื้นขึน้ มาภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์ลดลงจนถึงขั้น
เสียหายได้ และระบบไฟฟ้าที่จา่ ยให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นปัจจัยสาคัญไม่ต่างกัน เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เป็นระบบขนาดใหญ่ จึงจาเป็นต้องใช้กาลังไฟฟ้าจานวนมาก เพื่อให้เพียงพอในขณะที่มีการใช้งาน ณ จุดสูงสุด (Max
Load) รวมถึงจะต้องมีการคานวณค่ากาลังไฟฟ้าที่ต้องใช้สาหรับการสารองไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งาน ในขณะทีไ่ ฟจาก
การไฟฟ้าภายนอกขัดข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการหยุดชะงักของระบบอีกด้วย ปัจจุบนั ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data
Center) มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจานวนมาก โดยเพิ่มตามจานวนระบบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการลูกจ้าง
นายจ้าง ผูป้ ระกันตนทั่วประเทศ การบริหารจัดการระบบอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ (Facility) ภายในห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Data Center) จึงจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากการใช้งาน
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ยังขาดระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ขาดการท้าทายในการพัฒนาปรับปรุงให้เทียบทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย หากปล่อยละเลย อาจ
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ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานของระบบด้อยลง รวมถึงเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบทาให้ระบบหยุดชะงักได้
อาทิ ผลกระทบจากปริมาณการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีปริมาณมากเกินกว่าที่ระบบสนับสนุนจะรองรับได้ การเกิด
จุดร้อน (Hot Spot) ในบริเวณที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แออัดมากเกินไป เนื่องจากมีการระบายความร้อนไม่เพียงพอ ระบบ
ทาความเย็นพยายามทางานหนักขึ้น เพื่อให้ประสิทธิภาพความเย็นเพิ่มขึ้นแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งแนวทางการแก้ไข
สามารถนาค่าไปวิเคราะห์ และปรับทิศทางของการกระจายลมจากระบบทาความเย็นให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ รวมถึง
ช่วยประเมินความผิดปกติของอุปกรณ์ ทั้งการเกิดความชืน้ และความเย็นของอุณหภูมิที่ไม่สัมพันธ์กัน ส่งผลให้อายุในการ
ใช้งานของตัวอุปกรณ์ลดลง และเสียหายในทีส่ ุด รวมถึงการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย อีกทั้งตาแหน่งการจัดวาง
อุปกรณ์ภายในตู้ Rack สามารถนาค่าแรงดันทางไฟฟ้าไปวิเคราะห์ หาอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกินกาหนดภายในตู้ได้
เพื่อป้องกันการเกิด Over load ส่งผลให้ระบบหยุดการทางานทั้งระบบ ทั้งนี้ สามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Data Center ได้อย่างเหมาะสมแล้ว อุปกรณ์มีความเย็นทั่วถึงทุกอุปกรณ์ ระบบทาความเย็นมีการทางานที่
น้อยลง ส่งผลให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐาน (Uptime
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา) มุ่งเน้นทาให้ระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความแข็งแรง สามารถป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้ โดยมุ่งไปที่ระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของระบบ ลดการใช้
พลังงานของอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) ที่ไม่เกิดประโยชน์ จึงเห็นควรจะต้องมีระบบบริหารจัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM) ที่ดี เพื่อให้สานักงานประกันสังคม เป็นศูนย์
คอมพิวเตอร์ที่เข้าใกล้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่า (Green Data Center) โดยสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ที่แข็งแรง ระบบคอมพิวเตอร์
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการทางานของศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือที่ดี ในการให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
(Data Center Infrastructure Management : DCIM) สาหรับติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (นนทบุรี) และศูนย์
คอมพิวเตอร์สารอง (ระยอง) เพื่อให้หน้าที่สาคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงห้องเก็บ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือห้องประมวลผลข้อมูล แต่เป็นการรักษาเสถียรภาพของระบบสารสนเทศของสานักงาน
ประกันสังคม ให้สามารถบริการข้อมูลแก่ ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตนทัว่ ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเทียบทันกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM)
พร้อมติดตั้งจานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (นนทบุรี) สานักงานประกันสังคม
สาหรับทางานร่วมกับอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) เดิม อาทิเช่น ระบบปรับอากาศควบคุมความชืน้
ระบบสารองไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ฯลฯ
2. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM)
พร้อมติดตั้งจานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (ระยอง) สานักงาน
ประกันสังคม สาหรับทางานร่วมกับอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) เดิม อาทิเช่น ระบบปรับอากาศ
ควบคุมความชืน้ ระบบสารองไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบแสดงผลสภาพแวดล้อมภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Snapsence)
3. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Data Center)
4. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้บริการข้อมูลประกันสังคม
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. มีระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM) พร้อมใช้งาน
2. สามารถเพิ่มศักยภาพของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้งานได้อย่าง
คุ้มค่า
3. สานักงานประกันสังคม มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานต่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Data Center)
4. สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ในระดับ ตู้ Rack สามารถปรับเปลี่ยน
โยกย้ายอุปกรณ์ภายในตู้ได้สะดวกมากขึ้น
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
กระจายการใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเตือนและแสดงผลสถานะการทางานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย
ในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีจาเป็น
6. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เทียบเท่าระดับ Tier III ตามมาตรฐาน Uptime
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ของสานักงานประกันสังคม
7. สามารถเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ตัวอย่างที่มีระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) ที่เพียงพอรองรับ
การใช้งานตามมาตรฐานสากล
8. สามารถบริหารจัดการระบบทาความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ประหยัดพลังงานในการทาความเย็น
มากขึ้น
9. เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย มีความเชื่อมั่นในการให้บริการมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่องค์กร
เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กระจาย
การใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเตือน และแสดงผลสถานะการทางานของศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีจาเป็น เพื่อการวิเคราะห์ และนามาปรับเพิ่มศักยภาพของศูนย์
คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ
11 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : จานวนชั่วโมงของการแสดงผลของข้อมูลของอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และนาไปวิเคราะห์
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1. สานักงานประกันสังคม มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งเชื่อมโยงกันจานวน
มาก อยู่ในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ การ
เพิ่มระดับอุณหภูมิมากไปหรือน้อยไป จะทาให้เกิดความชื้นขึน้ มาภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์ลดลงจนถึงขัน้ เสียหายได้
2. เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ยังขาดอุปกรณ์และระบบสาหรับการบริหารจัดการศูนย์
คอมพิวเตอร์ กรณีเกิดเหตุขัดข้องภายในศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่มีระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉิน
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รวมถึงแสดงผลสถานะการทางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ทันท่วงที
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ของสานักงานประกันสังคมยังขาดระบบแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Power usage effectiveness : PUE) จึงทาให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จาเป็นต่อการใช้งาน
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ดีต่อการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่า (Green Data
Center)
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. จัดทาแผนการดาเนินการในการติดตั้งระบบ
5. ติดตั้งระบบ
6. ทดสอบการทางาน
7. จัดอบรมการใช้งาน
8. ใช้งานจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. จัดทาแผนในการดาเนินงานโครงการ
3. งานติดตั้งบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data
Center Infrastructure Management : DCIM)
4.งานทาความสะอาดพืน้ ที่หลังการติดตั้งอุปกรณ์
5. งานจัดทาเอกสาร
6.ใช้งานจริง

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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งบประมาณ
40,000,000 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 40,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ ซ 001/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
วงเงิน 39,700,000 บาท
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ซ 002/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
วงเงิน 178,289,000 บาท
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
โครงการที่ 4.17
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565
ชื่อโครงการ : โครงการเช่าระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคมมีความจาเป็นจะต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคมสาหรับ
นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีจานวนสถานประกอบการของนายจ้าง 483,924 แห่ง และมี
จานวนผูป้ ระกันตน 16,577,090 คน ที่จะต้องใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานจานวน 6,592 คน ภายในหน่วยงานสานักงานประกันสังคม
ทั่วประเทศ จานวน 149 หน่วยงาน มีการนาระบบงานสารสนเทศงานประกันสังคม ทั้งหมด 45 ระบบ
เป็นเครื่องมือในการให้บริการ จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันทาให้สานักงานประกันสังคมมีภาระและปริมาณงาน
จานวนมากที่ต้องทางานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในช่วงเวลาการให้บริการที่จากัดในการประมวลผลข้อมูลการ
ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ระหว่างสานักงานประกันสังคมทั่วประเทศกับสานักงานใหญ่ นอกจากนี้หน่วยงานมีงาน
ด้านสถิติตา่ งๆ ซึง่ เป็นภาระงานที่ต้องมีการประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล สาหรับปริมาณงานในการให้การ
บริการกับสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่มปี ริมาณงานเพิ่มขึ้นทุกปี สานักงานประกันสังคมจึงมีความจาเป็นต้องมี
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสาหรับสนับสนุนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สานักงานประกันสังคมเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ตาม
สัญญาเลขที่ ช 001/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ช 001.1/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560
โครงการพัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม ซึง่ สัญญาเช่า
ดังกล่าวสิน้ สุดในเดือนพฤษภาคม 2563 และได้ต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เป็นระยะเวลา 7 เดือน (มิถุนายน –
ธันวาคม 2563) ตามสัญญาเลขที่ ช 008/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนวันที่
31 ธันวาคม 2563 สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้ว สานักงานประกันสังคมมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งาน
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องไม่สามารถขาดช่วงการใช้งานได้เพราะจะทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของสานักงานประกันสังคม ต่องานการบริการผู้ประกันตนจานวน 16 ล้านคนเศษ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อความเชื่อมั่นต่อสานักงานประกันสังคมโดยรวม และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงานเป็น
ความเสียหายทีไ่ ม่อาจประเมินมูลค่าได้ สานักงานประกันสังคมจึงจาเป็นต้องดาเนินต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
เป็นระยะเวลา 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2564)
วัตถุประสงค์
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสานักงานประกันสังคมให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการระบบโครงข่ายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็วอย่างเป็นระบบ
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3. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถใช้งานกับระบบงานสารสนเทศของสานักงานประกันสังคมได้ และ
รองรับปริมาณการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศของสานักงานประกันสังคม
ที่ปรับเปลีย่ นจากระบบ Main Frame (Sapiens) เป็นระบบ Web Application ได้อย่างมีเสถียรภาพและ
มีประสิทธิภาพ
5. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริการงานประกันสังคม จากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกสานักงานประกันสังคม ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นายจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในบริการงานประกันสังคมที่ได้รับ
2. เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม สามารถให้บริการงานประกันสังคม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพึงพอใจในระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานทีช่ ่วยลดภาระและขั้นตอนในการปฏิบัตงิ าน
4. สานักงานประกันสังคมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พร้อมที่จะสนับสนุนการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. สานักงานประกันสังคมใช้ช่องทางรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
ประกันสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7. สามารถให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งบริการงานประกันสังคม
เคลื่อนที่
8. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการผู้ประกันตน สถานประกอบการ และ
สถานพยาบาลโครงการประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการในการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคม
จากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Main frame (Sapiens) เป็น ระบบ Web Application
เป้าหมาย
มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครอบคลุมสานักงานประกันสังคมทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับ
ระบบงานการให้บริการภาคประชาขนที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มเติมในอนาคตได้ จานวน 149 หน่วยงาน ทาให้การรับส่ง
ข้อมูลระหว่างสานักงานประกันสังคมสานักงานใหญ่กับสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดและสาขา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีการตอบสนอง (Response Time) ที่รวดเร็วขึ้น ทาให้
สานักงานประกันสังคมสามารถให้บริการกับประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระยะเวลาการดาเนินการ
9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
- ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
- ระยะเวลาการจ่ายค่าเช่า 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2564)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : ระดับของการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (WAN Network) ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
สานักงานประกันสังคมไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลใช้งาน ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ หยุดชะงัก ขาดช่วง
การใช้งาน ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสานักงานประกันสังคม ต่องานบริการนายจ้าง ลูกจ้าง และ
ผู้ประกันตน ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่นของสานักงานประกันสังคมโดยรวม และส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงาน เป็นความเสียหายทีไ่ ม่อาจประเมินมูลค่าได้
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 64)
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1 2

3

4

5

6

ปี 2563
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ปี 2564
ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 64)
งบประมาณ
51,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ ช 019/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ผูกพันสัญญา 6 เดือน (ม.ค. 64 – มิ.ย. 64) วงเงิน 51,000,000

7

8

9

10

11

12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.18

ชื่อโครงการ : โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคมมีความจาเป็นจะต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคมสาหรับ
นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีจานวนสถานประกอบการของนายจ้าง 483,924 แห่ง และมี
จานวนผูป้ ระกันตน 16,577,090 คน ที่จะต้องใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานจานวน 6,592 คน ภายในหน่วยงานสานักงานประกันสังคม
ทั่วประเทศ จานวน 149 หน่วยงาน มีการนาระบบงานสารสนเทศงานประกันสังคม ทั้งหมด 45 ระบบ
เป็นเครื่องมือในการให้บริการ จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันทาให้สานักงานประกันสังคมมีภาระและปริมาณงาน
จานวนมากที่ต้องทางานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในช่วงเวลาการให้บริการที่จากัดในการประมวลผลข้อมูลการ
ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ระหว่างสานักงานประกันสังคมทั่วประเทศกับสานักงานใหญ่ นอกจากนี้หน่วยงานมีงาน
ด้านสถิติตา่ งๆ ซึง่ เป็นภาระงานที่ต้องมีการประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล สาหรับปริมาณงานในการให้การ
บริการกับสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่มปี ริมาณงานเพิ่มขึ้นทุกปี สานักงานประกันสังคมจึงมีความจาเป็นต้องมี
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสาหรับสนับสนุนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ด้วยสานักงานประกันสังคมเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ตามสัญญาเลขที่ ช 001/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม ช 001.1/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560
โครงการพัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม ซึง่ สัญญาเช่า
ดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2563 และสานักงานประกันสังคมได้เช่าระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เป็นระยะเวลา 7 เดือน (มิถุนายน – ธันวาคม 2563)
ตามสัญญาเลขที่ ช 008/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้ว สานักงานประกันสังคมมีความจาเป็นที่จะต้องใช้งานระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องไม่สามารถขาดช่วงการใช้งานได้เพราะจะทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
สานักงานประกันสังคม ต่องานการบริการผู้ประกันตนจานวน 16 ล้านคนเศษ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความ
เชื่อมั่น ต่อสานักงานประกันสังคมโดยรวม และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงานเป็นความเสียหายที่ไม่
อาจประเมินมูลค่าได้ สานักงานประกันสังคมจึงจาเป็นต้องดาเนินโครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการ
งานประกันสังคม สาหรับสานักงานประกันสังคมสานักงานใหญ่ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดและสาขา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เพื่อสามารถรองรับจานวนผู้มาใช้บริการ จานวนสถาน
ประกอบการ และจานวนสถานพยาบาลโครงการประกันสังคมทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสานักงานประกันสังคมให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับระบบงานการให้บริการภาคประชาขนที่มีอยู่ในปัจจุบนั และในอนาคตได้
2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบ ให้มีการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบการทางานที่สานักงานประกันสังคมมีแผนจะปรับปรุงใหม่ในอนาคตภายใต้
งบประมาณที่เหมาะสม
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโครงข่ายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็วอย่างเป็นระบบ
4. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถใช้งานกับระบบงานสารสนเทศของสานักงานประกันสังคมได้ และ
รองรับปริมาณการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศของสานักงานประกันสังคม
ที่ปรับเปลีย่ นจากระบบ Main Frame (Sapiens) เป็นระบบ Web Application ได้อย่างมีเสถียรภาพและ
มีประสิทธิภาพ
6. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริการงานประกันสังคม จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสานักงานประกันสังคม ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นายจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในบริการงานประกันสังคมที่ได้รับ
2. เจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม สามารถให้บริการงานประกันสังคม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพึงพอใจในระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานทีช่ ่วยลดภาระและขั้นตอนในการปฏิบัตงิ าน
4. สานักงานประกันสังคมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พร้อมที่จะสนับสนุนการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. สานักงานประกันสังคมใช้ช่องทางรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
ประกันสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7. สามารถให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งบริการงานประกันสังคม
เคลื่อนที่
8. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการผู้ประกันตน สถานประกอบการ และ
สถานพยาบาลโครงการประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการในการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคม
จากระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Main frame (Sapiens) เป็น ระบบ Web Application
เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายให้ครอบคลุม สานักงานประกันสังคมทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับ
ระบบงานการให้บริการภาคประชาขนที่มีอยู่ในปัจจุบนั และเพิม่ เติมในอนาคตได้ จานวน 149 หน่วยงาน
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสื่อสัญญาณและอุปกรณ์รุ่นใหม่ซึ่งจะมีผลให้การรับส่งข้อมูลระหว่างสานักงาน
ประกันสังคมสานักงานใหญ่กับสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน การตอบสนอง (Response Time) ที่รวดเร็วขึ้น ทาให้สานักงานประกันสังคมสามารถให้บริการ
กับประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ระยะเวลาการดาเนินการ
39 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : ระดับของการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (WAN Network) จานวน 149 หน่วยงาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Network Availability) 99.99%
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
สานักงานประกันสังคมไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลใช้งาน ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ หยุดชะงัก ขาดช่วง
การใช้งาน ทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสานักงานประกันสังคม ต่องานบริการนายจ้าง ลูกจ้าง และ
ผู้ประกันตน ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่นของสานักงานประกันสังคมโดยรวม และส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงาน เป็นความเสียหายทีไ่ ม่อาจประเมินมูลค่าได้
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ
5. อบรม
6. ใช้งานจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ติดตั้งและทดสอบระบบ
3. อบรม
4. ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 64)

เดือน
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ปี 2565
ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 65)
ปี 2566
ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 66)
ปี 2567
ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
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
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ ช 007/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ผูกพันสัญญา 39 เดือน (เม.ย. 64 – มิ.ย. 67)
วงเงิน 449,100,000 บาท
ปี 2564 จัดสรร 75,600,000 บาท (ก.ค. - ธ.ค. 64)
ปี 2565 ขอตั้ง 148,950,000 บาท (ใช้เงินคงเหลือจากปี 2564 จานวน 750,000 บาท)
ปี 2566 ขอตั้ง 149,700,000 บาท
ปี 2567 ขอตั้ง 74,850,000 บาท (ม.ค. - มิ.ย. 67)

87

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.19

ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (SSO Security
Operation Center)
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้การ
ดาเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ และกาหนดให้หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศมีหน้าทีป่ ้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัตวิ ่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่
นาเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็นกรอบ
การดาเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้กาหนดแนวทางดาเนินการให้พัฒนาโครงสร้างองค์กรในภาครัฐ
เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพือ่ เสริมสร้างความไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ติดต่อ
ประสานงานกับภาครัฐ
ปัจจุบนั สานักงานประกันสังคมมีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจานวนมาก การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหัวใจสาคัญ ในการดาเนินงานของสานักงานประกันสังคม ที่จะละเลยไป
ไม่ได้ ด้วยความสาคัญของระบบสารสนเทศที่นบั วันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น และการโจมตีระบบสารสนเทศ
ที่นับวันจะยิง่ ซับซ้อนขึน้ ทาให้สานักงานประกันสังคมมีความจาเป็นต้องใส่ใจทางด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของสานักงานประกันสังคมถูกโจรกรรมโดยผู้ไม่ประสงค์ดี รวมถึงป้องกัน
การเกิด Downtime ขึ้นในระบบสารสนเทศ อันจะนามาซึ่งความเสียหายทางระบบสารสนเทศ
ทาให้สานักงานประกันสังคมสูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
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เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สานักงานประกันสังคมได้มีการติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น Firewall ,NG-IPS ,Advance Threat Protection, Web Application
Firewall Secure Web Gateway ,Web Service Gateway ,Email Protection และEndpoint Protection แต่ก็
อาจจะมีการโจมตีหลุดรอดเข้ามาโดยทีผ่ ู้ดูแลระบบไม่ทราบว่าเกิดการโจมตีขึ้น
ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ (Security Operation Center - SOC) เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังและรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของทีม CSIRT (Computer Security Incident Response
Team) โดย SOC จะช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายของตนได้อย่างครอบคลุม
และสามารถระบุถึงเหตุการณ์ผดิ ปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา รวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ทันท่วงที นอกจากนี้
SOC ยังสามารถทาหน้าที่อื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การตรวจสอบหาช่องโหว่ในระบบและการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ซึ่งการจัดตั้ง SOC ควรประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ SOC จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในโครงสร้างและสถาปัตยกรรมระบบ แผนผัง
โครงสร้างเครือข่าย (network diagram) และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการจัดทาบัญชีทรัพย์สนิ
สารสนเทศทีต่ ้องเฝ้าระวังทั้งหมด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้น รวมถึง
ตรวจสอบช่องโหว่ในระบบได้อย่างถูกต้อง
2. อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัตงิ าน Security Information and Event Management (SIEM)
เป็นอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัตงิ านภายในศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ มีหน้าที่ตรวจจับและยับยั้งการ
โจมตีที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สดุ ด้วยแนวคิดในการนาข้อมูลทางด้านความปลอดภัยจากอุปกรณ์ทั้งหมด
มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลในระบบเครือข่าย เพื่อตรวจหาการโจมตีต่าง ๆ ที่อาจหลุดรอดมาจากอุปกรณ์รักษาความ
มั่นคงปลอดภัยแต่ละชนิดมาได้ โดยการทา Correlation เพื่อค้นหาพฤติกรรมการโจมตีระบบเครือข่ายที่กาลังเกิดขึ้นและ
ทาการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบแบบ Real-Time เพื่อยับยั้งเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมีการสรุปข้อมูลทางด้าน
ความปลอดภัยทัง้ หมดเพื่อสร้างรายงาน สาหรับใช้ได้ทงั้ การตรวจสอบตาม Compliance และการวางแผนในการเสริม
ความปลอดภัยให้ระบบสารสนเทศของสานักงานประกันสังคม และทางผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศได้มีรายงานการวางแผนปรับปรุงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารนเทศ โดยในรายงานฉบับ
ดังกล่าวมีการระบุความเสี่ยง ด้านการตรวจจับการโจมตีจากผูบ้ ุกรุก ว่าทางสานักงานประกันสังคมยังขาดเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ร่วมกับผลจากการตรวจจับจากอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ Real Time
จึงควรพิจารณาติดตั้งระบบ Security Information and Event Management (SIEM) และควรพิจารณาติดตั้ง
เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน ได้แก่ เครื่องมือค้นหาทรัพย์สนิ สารสนเทศ (asset discovery) เครื่องมือบริหารจัดการ
ช่องโหว่ (Vulnerability Management) เครื่องมือตรวจจับภัยคุกคาม (intrusion detection) และเครื่องมือการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม (threat Intelligence) เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ สานักงานประกันสังคม จึงมีความ
จาเป็นต้องดาเนินการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (SSO Security
Operation Center) เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายได้อย่างครอบคลุม และสามารถระบุ
ถึงเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา รวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ทนั ท่วงที ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องใน
ปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของสานักงานประกันสังคม
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์
3. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
4. ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสานักงานประกันสังคม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. สานักงานประกันสังคมสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานประกันสังคมสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อหาสาเหตุของภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
4. ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสานักงานประกันสังคม
5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย
ระบบสารสนเทศทั้งหมดของสานักงานประกันสังคม มีความมัน่ คงปลอดภัยจากภัยคุกทางไซเบอร์
ระยะเวลาการดาเนินการ
48 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : ระดับความสาเร็จของการเฝ้าระวังและแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
การรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายอาจเกิดความล่าช้า ทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ผิดปกติได้ไม่ทันท่วงที และเกิดผลกระทบในการโจมตีต่อระบบสารสนเทศฯ ที่กว้างขึ้น และร้ายแรงมากขึ้น
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. ติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ อบรม และใช้งานจริง
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ปรับปรุงสถานที่พร้อมติดตั้งระบบ
ปี 2565
บริหารศูนย์ปฏิบตั ิการไซเบอร์
ปี 2566
บริหารศูนย์ปฏิบตั ิการไซเบอร์
ปี 2567
บริหารศูนย์ปฏิบตั ิการไซเบอร์
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
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วตามสัญญาเลขที่ ซ 009/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 จานวนเงิน 237,500,000 บาท
ระยะเวลา 39 งวด (เม.ย. 64 -ก.ย.67)
ปี 2564 จัดสรร 210,114,000 บาท (เม.ย. - ธ.ค. 64)
ปี 2565 ขอตั้ง 10,761,000 บาท
ปี 2566 ขอตั้ง 9,500,000 บาท
ปี 2567 ขอตั้ง 7,125,000 บาท (ม.ค. - ก.ย. 67)
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.20

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบ
สารสนเทศ
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกที่ทุกเวลา
หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานประกันสังคม ได้ดาเนินงานโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform)
ใหม่ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform) เดิมในโครงการจัดหาและดาเนินการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแรงงานสานักงานประกันสังคม ตามสัญญา ซ 029/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย การจัดหา
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ประกอบ ซอฟต์แวร์ระบบ การโอนย้ายระบบสารสนเทศ (16 ระบบ) และการ
บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศแก่ผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบการ
และสถานพยาบาล ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2556 และได้มีการบารุงรักษาอุปกรณ์ฯ
มาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งขณะนี้ระบบสารสนเทศของสานักงานประกันสังคมได้มีจานวนเพิ่มจากเดิม 16 ระบบ เป็น 41 ระบบ
ส่งผลทาให้ปริมาณการใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสูงขึ้น โดยอยู่ที่ประมาณ 80 – 90% ของทั้งหมดทา
ให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้การดาเนินการโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของระบบสารสนเทศ เป็นไปในแนวทางประหยัด คุ้มค่า และไม่มีความซ้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ.จึง
แบ่งระบบสารสนเทศของสานักงานประกันสังคมออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1.ระบบงานทีไ่ ม่ต้องเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลในระบบ.Sapiensกลุ่มที่2 ระบบงานที่บนั ทึกข้อมูลในระบบ WEB แต่บางครั้งมีการเรียกดูข้อมูลในระบบ
Sapiens และกลุ่มที่ 3 ระบบงานที่ต้องเชื่อมโยง ใช้ข้อมูลในระบบ Sapiens เป็นประจา โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะ
ดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ฯ ในระยะแรกภายในปี พ.ศ. 2564 และกลุ่มที่ 3 จะดาเนินการ
จัดหาในปี พ.ศ. 2565 เป็นลาดับถัดไป ซึง่ ระบบสารสนเทศของสานักงานประกันสังคมจานวน 41 ระบบ แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ระบบงานที่ไม่ต้องเชื่อมกับฐานข้อมูลในระบบ.Sapiens จานวน 15 ระบบ ประกอบด้วย ระบบงาน
ห้องสมุดอัตโนมัติและบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์.(LIB : e-Library).,ระบบงานบริหารการลงทุน Bonanza
Investment (BOI/IMS) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS).,.ระบบงานประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
สานักงานประกันสังคม (WPR) ระบบงานที่ใช้สื่อสารในสานักงานประกันสังคม (IHC)/ระบบอบรม Online(KM) ระบบ
อีเมล์สานักงานประกันสังคม(Webmail) ระบบการส่งข้อความ.Instant Message (IM) ระบบ IT Help Desk (SDP)
ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานสารสนเทศประกันสังคม (SAM) ระบบสลิปเงินเดือน (Salary) ระบบการแสดงผลผ่าน
Dashboard ของข้อมูลในหน่วยงานประกันสังคมให้กับผู้บริหารประกันสังคม (WARRoom) ระบบแบบสารวจ (Survey)
ระบบจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน(DM) ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน (NSW) และระบบการจัดเก็บเอกสาร (EDOC)
กลุ่มที่ 2 ระบบงานที่บันทึกข้อมูลในระบบ.WEB.แต่บางครั้งมีการเรียกดูข้อมูลในระบบ Sapiens จานวน 3 ระบบ
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ประกอบด้วย ระบบงานกองทุนเงินทดแทน (WCF) ระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 (M40) และระบบแจ้ง
ประสบอันตรายอันเนื่องจาการทางาน (ECPS)
กลุ่มที่ 3 ระบบงานที่ต้องเชื่อมโยง ใช้ข้อมูลในระบบ Sapiens เป็นประจา จานวน 23 ระบบ ประกอบด้วย
ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ (WPD) ระบบการให้บริการe-Service (ESV) ระบบสารสนเทศการประกันสังคมกรณี
ว่างงาน (UEB) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service (DB4ESV), ระบบบริการทันตกรรม
(EDENT) ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ERC) ระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบานาญชราภาพ
(SPD) ระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบาเหน็จชราภาพ.(SPDL)
ระบบสารสนเทศงานประกันสังคมกรณีว่างงานสาหรับผู้ประกันตนต่างด้าว (UEF) ระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3.กองทุน (EMCO) ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMRA) ระบบ
เบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPS) ระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (NCH) ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ประกันตนผ่านบัตรประจาตัวประชาชน.(MOL) ระบบทีใ่ ห้บริการผ่าน Mobile (My Wallet) ระบบที่รวบรวม
ข้อมูลจาก Sapiens (PCS) ระบบเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีทุพลภาพ และกรณีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (RMS) ระบบบัญชีเงินฝากธนาคาร (SEQ) ระบบที่รองรับการ รับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูล (SFTP) ระบบจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์กรณี โรคที่มีภาวะเสี่ยง (SS-Data) ระบบเชื่อมต่อไปยังกรมการปกครอง (AMI/IKNO) ระบบคลังข้อมูล (DWH) และ
ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการหลัก (WPD CORE) ประกอบกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการดังกล่าว
มีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า 7 ปี
แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ได้มีการพัฒนาแบบฟอร์มสถาปัตยกรรม
Microservices ซึ่งจะแยกพัฒนาแต่ละ services ออกจากกันโดยชัดเจน โดยกาหนด API (Application Programming
Interface) ไว้ให้เรียกใช้แต่ละ services สามารถทางานได้อย่างเป็นอิสระมีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองและหากจาเป็นต้องใช้
ข้อมูลที่อยู่ใน services อื่น ก็สามารถเรียกใช้ผ่าน API (Application Programming Interface) ทาให้เกิดความคล่องตัว
ในการพัฒนาและการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานและสามารถรองรับการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สาหรับรองรับระบบสารสนเทศกลุ่มที่ 1
ระบบงานที่ไม่ต้องเชื่อมกับฐานข้อมูลในระบบ sapiens และกลุ่มที่ 2 ระบบงานที่บนั ทึกข้อมูลในระบบ WEB
แต่บางครั้งมีการเรียกดูข้อมูลในระบบ Sapiens โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่สามารถรองรับการ
ทางานสถาปัตยกรรมแบบเดิม (Monolithic Architecture) ได้พร้อมทั้งรองรับการทางานที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่
(Microservices Architecture) ได้
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานผ่านซอฟต์แวร์การจาลองเสมือน (Software Defined)
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์สารองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถกอบกู้ข้อมูลหรือระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล
4. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ให้รองรับการทางานแบบ Active/Active หรือ
Active/Standby สาหรับให้ทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งสองฝั่งสามารถทางานซึ่งกันและกันได้ในกรณีเมื่อเกิดภัย
พิบัติหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน
5. เพื่อจัดทาแผนการทดสอบและการโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จาก
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง
6. เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ในการนามาใช้และเป็นการต่อยอดการใช้งานตามแผนปฏิบัติ
ราชการสานักงานประกันสังคมและให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ได้
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. สามารถให้บริการและควบคุมการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
2. สามารถควบคุมระดับความปลอดภัยการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ
3. สามารถรองรับการขยายตัวและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในการให้บริการให้กับผู้ประกันตน สถานประกอบการ และสถานพยาบาลให้มีความ
ปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้อง
5. สร้างความมั่นใจให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ทั่วไป ในการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
6. ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีความพึ่งพอใจในการได้รับบริการ
7. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
เป้าหมาย
1. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์ สาหรับรองรับระบบสารสนเทศกลุ่มที่ 1
ระบบงานที่ไม่ต้องเชื่อมกับฐานข้อมูลในระบบ Sapiens.และกลุ่มที่ 2 ระบบงานที่บนั ทึกข้อมูลในระบบ WEB
แต่บางครั้งมีการเรียกดูข้อมูลในระบบ Sapiens
2. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่สามารถรองรับการทางานสถาปัตยกรรมแบบเดิม
(Monolithic Architecture) ได้พร้อมทั้งรองรับการทางานที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ (Microservices Architecture) ได้
3. เพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการขยายความปลอดภัยด้านเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการทางานผ่านอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัย หรือซอฟต์แวร์การจาลองเสมือนเครือข่าย (Software Defined) เพื่อให้รองรับ
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมัน่ คงไซเบอร์ พ.ศ.2562
4. ได้อุปกรณ์สารองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถกู้ข้อมูลหรือระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว พร้อมด้วยเทคโนโลยีทมี่ ีความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล
5. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้รองรับการทางานแบบ Active/Active หรือ
Active/Standby สาหรับให้ทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สารองสามารถทางาน
ซึ่งกันและกันได้ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน
6. จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการนามาใช้เพื่อการต่อยอดการใช้งานตามแผน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนวัตกรรมใหม่ได้
ระยะเวลาการดาเนินการ
10 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : ระดับความสาเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1. ปัจจุบัน hardware ในโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform) ใหม่แทนเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ (Platform) เดิม มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี ในกรณีที่ hardware ไม่อยู่ในสายการผลิต (end of life) จะทา
ให้สานักงานประกันไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาดาเนินการบารุงรักษา (Maintenance) ตัวอุปกรณ์ได้ หากเกิดกรณี
อุปกรณ์ hardware ชารุดหรือเสียหาย อาจทาให้การให้บริการของสานักงานประกันสังคมจังหวัด สาขา และเขตพื้นที่
หยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง หรืออาจจะไม่สามารถให้บริการแก่นายจ้าง ผูป้ ระกันตน อาทิเช่น
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การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนได้ การส่งเงินสมทบของนายจ้างและผูป้ ระกันตน การ
เปลี่ยนสถานพยาบาลของผูป้ ระกันตน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของสานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
2. ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform) ใหม่แทนเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ (Platform) เดิม เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ และซอฟต์แวร์ระบบ เพื่อรองรับระบบสารสนเทศจานวน 16 ระบบ
แต่ปัจจุบนั มีระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นรวมเป็นจานวนมากกว่า 42 ระบบ ส่งผลทาให้เกิดปัญหาทรัพยากรเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License) ไม่เพียงต่อการใช้งาน
3. หากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License) ไม่ได้รับการต่ออายุการใช้งาน จะทาให้ไม่สามารถ Upgrade
Version , Patches , Fixes ต่างๆได้ อาจทาให้ระบบสารสนเทศสานักงานประกันสังคมเกิดช่องโหว่และถูกโจมตีจากผู้ไม่
ประสงค์ดี
4. เนื่องจากสานักงานประกันสังคมมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อภารกิจ จึงได้จา้ งผู้ดูแล
ระบบที่มีองค์ความรู้ในด้านการจัดการระบบ Cloud Computer ทั้งในด้าน Hardware และ Software รวมถึงต้องมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบ Computer Mainframe เข้ามาช่วยบริหารจัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานประกันสังคม จึงมีความจาเป็นต้องจัดหา
บุคลากรดังกล่าวข้างต้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการและผู้
มีสิทธิ์ทั่วประเทศ
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งฮาร์ดแวร์
5. ติดตั้งซอฟต์แวร์พร้อมอุปกรณ์และถ่ายโอนระบบสารสนเทศและข้อมูล
6. ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
7. พัฒนา API (Application Programming Interface) 5 Services
8. อบรม สร้างเสริมทักษะประสบการณ์
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
1. ทบทวนโครงการและงบประมาณ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
2.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม เห็นชอบโครงการ
2.2 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
เห็นชอบกรอบเงินประมาณของโครงการ
2.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อน
การดาเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสานักงาน
ประกันสังคม
2.4 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
อนุมัติโครงการ
2.5 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงแรงงาน เห็นชอบโครงการ
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้งฮาร์ดแวร์
ปี 2565
1. ติดตั้งซอฟต์แวร์พร้อมอุปกรณ์และถ่ายโอนระบบ
สารสนเทศและข้อมูล
2. ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
3. พัฒนา API (Application Programming Interface)
5 Services
4. อบรม สร้างเสริมทักษะประสบการณ์
งบประมาณ
299,472,600 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 160,129,500 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 139,343,100 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
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โครงการที่ 4.21

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการทางานจากทุกทีท่ ุกเวลา
หลักการและเหตุผล
โครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการ
ให้บริการผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างทั่วประเทศ ให้มีการบริการที่ทันสมัย รองรับบริการ e – Self Service ซึ่งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจหลักสาคัญในการให้บริการ และในส่วนของข้อมูล ซึ่งการให้บริการข้อมูลที่ดี
จาเป็นจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยไม่ทาให้เกิดการ Down time
ซึ่งการที่จะลดช่องว่างในการให้บริการ หรือลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้ระบบต้องหยุดชะงักลง
ได้นนั้ จาเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนที่ดี มีการทางานอย่างประสิทธิภาพ ซึ่งระบบไฟฟ้าสารอง ถือเป็นระบบสนับสนุน
หลัก ที่จะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการรับบริการไฟฟ้าจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ถือเป็นความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบทาให้ระบบหยุดชะงักได้ อาทิ ผลกระทบจากการตัดระบบไฟฟ้า เพื่อดาเนินการบารุงรักษาระบบ
ของการไฟฟ้าเอง หรือการดาเนินการปรับปรุงระบบเสาไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือแรงต่า ตลอดจนการซ่อมแซม
การลัดวงจรจากการหักล้มของเสาไฟฟ้า หรือกิ่งไม้พาดทับสายส่งในเส้นทางที่มีผลกระทบเป็นต้น ซึ่งมาตรฐาน Uptime
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นทาให้ระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความแข็งแรง ตัดความเสี่ยง
จากภายนอกไปอย่างสิ้นเชิง โดยมุ่งไปที่ระบบไฟฟ้าภายในที่จา่ ยให้แก่ห้อง Data Center และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
เป็นหลัก โดยไม่คานึงถึงระบบไฟฟ้าที่รับมาจากภายนอก (การไฟฟ้า) จึงจาเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (Facility) ที่เพียงพอ และติดตั้งให้มีการทางานในลักษณะควบคู่กัน (Concurrently) เพื่อป้องกันในกรณีที่ชุด
ใดชุดหนึ่งหยุดการทางาน ซึ่งอีกชุดยังสามารถทางานทดแทนได้ ณ ปัจจุบนั สานักงานประกันสังคมได้มีการออกแบบ และ
ติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับตามมาตรฐานของ Uptime Institute โดยเทียบเท่าที่ระดับ Tier III ซึ่งสามารถกาหนดการ
วางแผน เพื่อทาการซ่อมแซม และบารุงรักษาระบบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างทันที โดยไม่จาเป็นต้องทาการปิด
ระบบคอมพิวเตอร์ (Shut down) เดิมระบบสารองไฟฟ้า (UPS) ที่ติดตั้งใช้งาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงาน
ประกันสังคม มีการใช้งานมายาวนาน อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2554 : รหัสครุภัณฑ์ สปส.สบท. 13-19001-54/3) ซึ่งตามมาตรฐานการใช้งานของอุปกรณ์ถือเป็นความเสี่ยงที่จะต้องมีการระมัดระวังในการใช้งานอย่างสูง
สานักงานประกันสังคมมีการบารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่อุปกรณ์ดังกล่าวก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายได้ในทันที เนื่องจากชิน้ ส่วนหลักของอุปกรณ์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้ากาลัง การทางานต้องรองรับ
โหลดไฟฟ้ากาลังที่ไม่สม่าเสมอตลอดเวลา จึงมีความเสี่ยงที่จะทาให้ระบบเกิดการหยุดชะงักในทันที ลาดับถัดจากระบบ
ไฟฟ้า คือ ระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อการยับยัง้ เหตุไฟไหม้ได้อย่างทันที เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ป้องกันไม่ให้
เกิดการลุกลามทาลายทรัพย์สินจานวนมาก ฉะนั้น การมีระบบที่ดี มีความทันสมัย มีการรองรับการดูแลจากภายนอก
ตลอดอายุการใช้งาน ทาให้เกิดความมั่นใจในทรัพย์สิน และสร้างความเชื่อมั่นในการยับยัง้ การเกิดเหตุการณ์ได้ในทันที

97

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

รวมถึงความคาดหวังของความรุนแรงของความเสียหาย จะต้องคานึงถึงโอกาสที่จะดาเนินการกู้คืนระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลเป็นสาคัญหลังเกิดเหตุขึ้นจริง ซึ่งเดิมระบบดับเพลิงที่ติดตั้งใช้งาน ณ ห้องเครื่องศูนย์คอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 : รหัสครุภัณฑ์ สปส.สบท. 10-44-001-52/3) ระบบที่ใช้เป็นสาร
ดับเพลิงชนิด FM200 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในรุ่นแรกๆ ที่มีการใช้งานสารสะอาดในการดับเพลิง ตัวถังมีน้าหนักมาก แหล่ง
ให้บริการในการเติมสารดับเพลิงมีจานวนรองรับน้อยลง ส่งผลกระทบให้ต้องปิดระบบดับเพลิงลงในช่วงดาเนินการถอดถัง
ไปเติมสารดับเพลิงดังกล่าว ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อห้องเครื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โดยไม่คาดคิด
ขึ้น และในอนาคตจะมีแนวโน้มที่จะมีการยกเลิกการใช้งานสารเคมีชนิดดังกล่าว เนื่องจากตัวสารมีการพัฒนามาจากสาร
HALON เมื่อกระจายไปในชัน้ อากาศใช้เวลาในการสลายตัวค่อนข้างยาก ทาให้ตกอยู่บนชั้นบรรยากาศเป็นเวลานาน ซึ่งไม่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ใช้เทคโนโลยีการดับเพลิงในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงระบบชุดควบคุมการสั่งการ
(Controller) ยังเป็นเทคโนโลยีในแบบเก่าระบบมีความคลาดเคลื่อนในการตรวจจับบ่อยครั้ง รวมถึงยังขาดแคลนในเรื่อง
ของชุดอะไหล่ทดแทนในท้องตลาดอีกด้วย ถือเป็นความเสี่ยงในการใช้งานต่อไป อีกทั้งระบบตรวจสอบและป้องกันการบุก
รุกจากบุคคลภายนอก (Access Control & CCTV System) ห้องเครื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจาเป็นจะต้องมีระบบ
ตรวจสอบการเข้าพื้นที่อย่างทันสมัย สามารถชี้ชัดตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ระบบสามารถเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการร่วมกันได้กับระบบภายในห้องเครื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบ Access Control และระบบ CCTV
ที่ติดตั้งใช้งานที่มีอยู่เดิมนั้น เป็นระบบที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2556 : รหัสครุภัณฑ์
สปส.สบท. 01-68-001-56/3 และ สปส.สบท. 13-38-002-56/3 ) ระบบ CCTV ดังกล่าว ไม่สามารถตรวจสอบชี้ชัด
ตัวบุคคลที่เข้าไปยังพืน้ ที่ห้องเครื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ชัดเจน รวมถึงยังขาดการติดตั้งตัวอุปกรณ์กล้องในตาแหน่งสาคัญๆ
อีกจานวนมาก เพื่อที่จะให้ครอบคลุมมุมมองได้อย่างต่อเนื่อง ชุดระบบควบคุม CCTV มีความล่าช้าในการตรวจสอบค้นหา
ข้อมูลย้อนหลัง และมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังที่จากัด รวมทัง้ ระบบ Access Control เดิม ยังไม่สามารถรองรับการนา
ข้อมูลการใช้งานระบบนาออกไปสร้างรายงานย้อนหลัง เพื่อนาไปใช้ตรวจสอบความผิดปกติได้ เป็นเทคโนโลยีที่ขาดความ
ทันสมัยจึงมีความจาเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัย และปัจจุบันเพื่อป้องกันการติดต่อจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการมีระบบทีท่ ันสมัยลดการสัมผัสอุปกรณ์โดยตรงจึงมีความเหมาะสมปลอดภัยจากการติด
เชื้อดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีมีความทันสมัยให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมั่นในระบบสนับสนุนที่ดีมีความแข็งแรงสามารถรองรับการทางานของระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลผู้ประกันตนในทุกๆ ระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการ
สร้างความเชื่อมัน่ และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ดีให้แก่องค์กร และผู้เข้ามาเยี่ยมชม จึงจาเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่อง
สารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 250 KVA พร้อมติดตั้งใช้งาน จานวน 2 ชุด เพื่อติดตั้งทดแทนระบบที่ใช้งานเดิม จัดหา
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้า (Water Mist) พร้อมติดตั้งใช้งาน จานวน 1 ระบบ เพื่อติดตั้งทดแทนระบบดับเพลิง
ชนิด FM-200 ที่ใช้งานเดิม เนื่องจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้า (Water Mist) สามารถติดตั้งใช้งานในพื้นที่ได้
หลากหลาย ทั้งพืน้ ที่ห้องปิด หรือพื้นที่เปิดโล่ง ลดการจัดหาติดตั้งระบบดับเพลิงชนิดอื่นในอนาคตเพิ่มเติม ราคาค่า
บารุงรักษาต่ากว่าระบบดับเพลิงชนิดสารสะอาด และไม่จาเป็นต้องปิดระบบทาให้เกิดการ Down time ในการดาเนินการ
นาถังออกไปเติมสารดับเพลิงเมือ่ เกิดการรั่วของสาร เนื่องจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้า (Water Mist) ไม่มีการ
เติมสารดับเพลิงเป็นการใช้น้าในการดับเพลิงแทน และกรณีหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นทีไ่ ด้
รวดเร็วกว่า เนื่องจากน้าไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตด้วย, จัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้
งาน และจัดหาระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control) จานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน เพื่อติดตั้ง
ทดแทนระบบที่ใช้งานเดิม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้า (Water Mist) พร้อมติดตั้งใช้งาน จานวน 1 ระบบ
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 250 KVA แบบ Dynamic UPS พร้อมติดตั้ง
ใช้งาน จานวน 2 ชุด ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการ
ใช้งานประมาณ 10 ปี (เนื่องจากเป็นเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณ Load ที่เพียงพอ
จึงไม่มีปรากฏในรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่อยู่นอกมาตรฐาน)
3. เพื่ อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี
4. เพื่อจัดหาระบบควบคุมการเข้า -ออกอัตโนมัติ (Access Control) จานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility)
6. เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ ดู แ ลระบบ ผู้ ให้ บ ริ ก าร ตลอดจนผู้ ใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ประกั น สั ง คม
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อจัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้า (Water Mist) พร้อมติดตั้งใช้งาน จานวน 1 ระบบ
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 250 KVA แบบ Dynamic UPS พร้อมติดตั้งใช้
งาน จานวน 2 ชุด ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้
งานประมาณ 10 ปี (เนื่องจากเป็นเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณ Load ที่เพียงพอ จึง
ไม่มีปรากฏในรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่อยู่นอกมาตรฐาน)
3. เพื่อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงาน
ประกันสังคม สาหรับติดตัง้ ทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี
4. เพื่อจัดหาระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control) จานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุ
การใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี
5. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีระบบไฟฟ้าสารองที่มีมาตรฐาน เทียบเท่าระดับ Tier III ตามมาตรฐาน Uptime
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
กระจายการใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเตือนและแสดงผลสถานการณ์ทางานของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีจาเป็น
8. สามารถเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ตัวอย่างที่มีระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility)
ที่เพียงพอรองรับการใช้งานตามมาตรฐานสากล
9.เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย มีความเชื่อมั่นในการให้บริการมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่องค์กร
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เป้าหมาย
1. เพื่อจัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้า (Water Mist) พร้อมติดตั้งใช้งาน จานวน 1 ระบบ
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 250 KVA แบบ Dynamic UPS พร้อมติดตั้ง
ใช้งาน จานวน 2 ชุด ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มี
การใช้งานประมาณ 10 ปี (เนื่องจากเป็นเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณ Load ที่
เพียงพอจึงไม่มีปรากฏในรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่อยู่นอกมาตรฐาน)
3. เพื่อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มอี ายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี
4. เพื่อจัดหาระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control) จานวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักงานประกันสังคม สาหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility)
6. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้บริการข้อมูลประกันสังคมทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
ระยะเวลาการดาเนินการ
5 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : จานวนชั่วโมงของการแสดงผลของข้อมูลของอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และนาไปวิเคราะห์
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
1. สานักงานประกันสังคม มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งเชื่อมโยงกันจานวน
มาก อยู่ในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ การ
เพิ่มระดับอุณหภูมิมากไปหรือน้อยไป จะทาให้เกิดความชื้นขึน้ มาภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์ลดลงจนถึงขัน้ เสียหายได้
2. เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ยังขาดอุปกรณ์และระบบสาหรับการบริหารจัดการศูนย์
คอมพิวเตอร์ กรณีเกิดเหตุขัดข้องภายในศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่มีระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉิน
รวมถึงแสดงผลสถานะการทางานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ทันท่วงที
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ของสานักงานประกันสังคมยังขาดระบบแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Power usage effectiveness : PUE) จึงทาให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จาเป็นต่อการใช้งาน
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ดีต่อการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่า (Green Data
Center)
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กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. จัดทาแผนการดาเนินการในการติดตั้งระบบ
5. ติดตั้งระบบ
6. ทดสอบการทางาน
7. จัดอบรมการใช้งาน
8. ใช้งานจริง
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. จัดทาแผนในการดาเนินงานโครงการ
3. ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ
5. งานจัดทาเอกสารและจัดอบรมการใช้งาน
6.ใช้งานจริง
งบประมาณ
50,369,000 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 50,369,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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โครงการที่ 4.22

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue)
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคมให้การคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนทั้งในส่วนที่เป็นลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ ผูป้ ระกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนอิสระตามมาตรา 40 รวมทั้งสิ้นประมาณ
15 ล้านคน รวมถึงการทาธุรกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการประกันสังคม อาทิเช่น
สถานพยาบาล ธนาคาร เป็นต้น ปัจจุบนั มีผู้มาใช้บริการของผูป้ ระกันตนในปี 2560 จานวน 40.3 ล้านครั้ง (ที่มา สถิติการ
ให้บริการสานักงานประกันสังคม) ซึ่งถือว่าปริมาณงานค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
สานักงานที่เป็นหน่วยให้บริการในส่วนกรุงเทพมหานครพื้นที่และส่วนภูมิภาค จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะทามาสนับสนุน ที่จะนามาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับปริมาณของจานวน
ผู้ประกันตนที่มปี ริมาณเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้สานักงานประกันสังคมจะพัฒนาระบบ e-Self Service ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการไป
ใช้ช่องทางดังกล่าวก็ตาม การบริการที่ยังไม่ครอบคลุม e Self Service และผูป้ ระกันตนทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงช่องทาง
ดังกล่าว ยังมีความจาเป็นต้องเดินมาติดต่องานสานักงาน คาดการประมาณร้อยละ 50 หรือประมาณ 20 ล้านครั้งต่อปี จึง
มีความจาเป็นในการให้บริการ ณ หน่วยบริการของสานักงานประกันสังคม
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559 -2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับ การให้บริการสู่ e-Self Service (e-Self Service) มาตรการที่ 3.3 e-Channel
Improvement กาหนดให้มีการพัฒนาช่องทางสาหรับให้บริการ ในช่องทางต่าง ๆ สานักงานประกันสังคมจึงได้เสนอ
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาหรับนายจ้าง/ผูป้ ระกันตน
ที่เข้ามาติดต่อ ณ สานักงานประกันสังคม ให้มีเครื่องมือสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทนั สมัย และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบในการสนับสนุนการให้บริการให้เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
2. เพื่อให้มีระบบที่สามารถจองคิวเพื่อรับบริการผ่าน Internet
3. เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานการให้บริการให้แต่ละหน่วยบริการมีมาตรฐานการให้บริการที่ใกล้เคียงกันและ
เป็นไปตาม พรบ.อานวยความสะดวกฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
สานักงานประกันสังคมมีระบบสนับสนุนการให้บริการ และสามารถนาข้อมูลการให้บริการมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
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เป้าหมาย
1. มีระบบสนับสนุนการให้บริการรองรับการทางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2. มีระบบรองรับการอานวยความสะดวกผู้มารับบริการเพื่อสนับสนุนการให้บริการให้เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรองรับการจองคิวเพื่อรับบริการผ่าน Internet
ระยะเวลาการดาเนินการ
8 เดือน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพท์ : ติดตั้งระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) ที่กาหนด มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการงานของสานักงานประกันสังคม แก่นายจ้าง/ผูป้ ระกันตน และประชาชนที่
เข้ามาติดต่อ ณ สานักงานประกันสังคม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศทีส่ นับสนุนการปฏิบัติงานที่ทนั สมัย เป็นที่พงึ
พอใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี ่อสานักงานประกันสังคม
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
5. ติดตั้งระบบสนับสนุนการให้บริการ ณ จุดที่กาหนด
6. ทดสอบ
7. ใช้งานจริง
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2564
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
3. ติดตั้งระบบสนับสนุนการให้บริการ ณ จุดที่กาหนด
ปี 2565
1. ติดตั้งระบบสนับสนุนการให้บริการ ณ จุดที่กาหนด
2. ทดสอบ
3. ใช้งานจริง
งบประมาณ
56,254,500 บาท
ปี 2564 ขอตั้ง 56,254,500 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน
ประกันสังคม พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

โครงการที่ 4.23

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนา ITIL และแผนการดาเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT - BCP
(IT Business Continuity Plan)
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล
สานักงานประกันสังคมได้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อให้บริการแก่นายจ้างสถานประกอบการ ลูกจ้างผู้ประกันตน ผู้มสี ิทธิ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว นั้นสานักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการงานประกันสังคมมีความสะดวก รวดเร็ว
น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรม ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จนกลายเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจาวันที่ขาดมิได้ ดังนั้นความมั่นคงปลอดภัยและความเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นและ
ความสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อคุณภาพการให้บริการงานประกันสังคม และความน่าเชื่อถือของสานักงานประกันสังคม
ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสานักงานประกันสังคม ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
เป็นระบบหลักในองค์กร ที่ต้องใช้งานเพื่อสนับสนุนการทางานในแต่ ละวัน และสนับสนุนกิจการหลักขององค์กร การ
ทางานที่รวดเร็วและเป็นระบบ เป็นขั้นตอนของระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดปัญหา และการเข้าช่วยเหลือสาหรับผู้ใช้งาน
รวมทั้งมีการ บันทึกการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป ทาให้ใช้เวลาแก้ไข ปัญหาได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบนั กระบวนการทางานของระบบสารสนเทศ ยังไม่ได้มี ขบวนการในการบริหารจัดการหน่วยงานด้าน
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ และยังไม่ได้เก็บรวบรวม ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา จานวนทรัพยากร งานบริการด้านต่าง
ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา หรือการให้บริการกับกับผู้ใช้บริการ
ผู้ประกันตน สถานประกอบการ โรงพยาบาล หน่วยงานภายในสานักงานประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
สภาพการปัจจุบนั ที่มีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานการให้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานประกันสังคม จึงต้องมีการจัดทาแผนการดาเนินงานต่อเนื่องเพื่อรองรับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจทิ ัลให้มั่นคง
และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา สานักงานประกันสังคมจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนากรอบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน
ITIL และ BCP ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องในปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถดาเนินงานในธุรกรรมหลักที่ต้องอาศัยระบบสารสนเทศในการทางานของสานักงานประกันสังคม
ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ
2. เพื่อกาหนดทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตอ่ เนื่อง และเพื่อกาหนด ขั้นตอนวิธีการ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน ITIL และ BCP
3. เพื่อให้การหยุดชะงักของการให้บริการมีผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ว่าการให้บริการจะหยุดชะงักด้วยสาเหตุใดก็
ตาม
4. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่างๆ ขององค์กรในช่วงที่เกิดวิกฤติโดยมุ่งเน้นไปที่การกู้
คืน และสนับสนุนกระบวนการที่สาคัญ
5. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานด้านสารสนเทศของสานักงานประกันสังคม โดยเป็นการรวบรวมความรู้ที่
มีอยู่แล้วในการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์นามาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการ หรือระเบียบขั้นตอนการ
ทางานเชิงปฏิบัติ
3. ช่วยให้หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้น
อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นระบบ และมีความเป็นมืออาชีพ มากยิ่งขึ้น
4. ช่วยให้องค์กรในส่วนของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากองค์กร หรือ
หน่วยงานจากนานาประเทศ
5. เพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะการทางานมากขึ้น
6. ช่วยให้บริการขององค์กร มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. องค์กรที่มีแผน BCP ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะทาให้การดาเนินงานขององค์กรไม่เกิดการหยุดชะงัก
8. แผน BCP จะช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายของการหยุดชะงักของการดาเนินงาน และผลกระทบอื่นๆ
9. การมีแผน BCP จะช่วยให้การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ Hardware Software ลดลง
10. การมีแผน BCP เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรสามารถระบุผลกระทบของการหยุดชะงัก
การให้บริการได้อย่างเป็นระบบ และดาเนินงานแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
เป้าหมาย
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางการดาเนินงานขององค์กร
2. เพื่อให้สานักงานประกันสังคมมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรืออุบัติการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดาเนินการหรือการให้บริการ
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการ(ผู้ประกันตน สถานประกอบการ โรงพยาบาล หน่วยงานภายในสานักงานประกันสังคม
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของานักงานประกันสังคม
ระยะเวลาการดาเนินการ
12 เดือน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ : มีกระบวนการพัฒนา ITIL อย่างน้อย 1 ระบบ และแผนการดาเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ
IT - BCP อย่างน้อยจานวน 10 ฉบับ
ผลกระทบหากไม่สามารถดาเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม มาสู่ระบบใหม่ ช่วงแรกทาให้เกิดการทางานที่ต้องใช้เวลา
มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบใหม่ และการนากระบวนการ ITIL มาใช้จะต้องมีมาตรการในการติดตามและ
วัดผลอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนัน้ กระบวนการ ITIL จะไม่สามารถเกิดขึ้นและคงอยู่ใน สปส. ได้ตลอดไปต้องมีการกาหนด
นโยบายทีช่ ัดเจน และนโยบายควรกาหนดวัตถุประสงค์ การรับมือเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานโดยรวมและสร้างกรอบการ
ทางานขององค์กรและความรับผิดชอบในการวางแผนรับมือฉุกเฉินของระบบไอที เพื่อให้เกิดผลสาเร็จ ผูบ้ ริหารระดับสูง
(CIO) จะต้องสนับสนุนโปรแกรมรับมือเหตุฉุกเฉินนี้ โดย เจ้าหน้าที่เหล่านี้ควรจะรวมอยู่ในกระบวนการพัฒนานโยบาย
การจัดทาโครงสร้าง วัตถุประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรประเมินระบบไอทีของตน การ
ดาเนินงานและความต้องการทีจ่ ะตรวจสอบว่ามีความต้องการการวางแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมเป็นสิ่งจาเป็น
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายละเอียดข้อกาหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดาเนินงานจากเงินกองทุน
เพื่อบริหารงานของสานักงานประกันสังคม
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
4. จัดทา ITIL และแผนแผนการดาเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ IT – BCP
5. อบรม
6. ใช้งานจริง
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แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ปี 2565
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. สารวจ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการประเมิน
ตามมาตรฐาน ITIL และ BCP
3. พัฒนากรอบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน ITIL และ BCP
ปี 2566
1. พัฒนากรอบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน ITIL และ BCP
- จัดทารายงานผลการประเมิน
- จัดอบรมการใช้กรอบวิธปี ฏิบตั ิตามมาตรฐาน ITIL และ BCP
2. ใช้งานจริง
งบประมาณ
24,500,000 บาท
ปี 2565 ขอตั้ง 18,250,000 บาท
ปี 2566 ขอตั้ง 6,250,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

108

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

109

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565

110

